
 
Às áreas de Cultura das Instituições de Ensino Superior  
 

Assunto: 3º Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino 
Superior 
 

A Comissão Organizadora do 3º ForCult (Fórum Nacional de Gestão Cultural 

das Instituições de Ensino Superior) tem a honra de convidar a todas e todos para 

a 3ª edição do Fórum, a ser realizada entre os dias 31 de julho e 03 de agosto 

de 2019, no campus Ondina da UFBA, paralelamente à programação do XV 

ENECULT. 

 

Durante o Fórum, serão realizados grupos temáticos (GTs) que debaterão o 

atual papel da cultura nas instituições, a ampliação do intercâmbio de experiências 

e as estratégias de fortalecimento das políticas culturais no âmbito acadêmico. 

Também será realizada uma assembleia deliberativa, com o objetivo de organizar 

e fortalecer o ForCult como espaço regular de articulação das áreas de cultura das 

instituições de ensino superior. 

 

Destacamos que, pela 1ª vez, o Enecult recebeu trabalhos para o eixo 

temático Cultura e Universidades, dedicado à apresentação de trabalhos sobre a 

cultura nas universidades, o que é uma oportunidade qualificada de divulgarmos 

as ações culturais de nossas instituições. 

 

Importante: para participar do ForCult é necessária a inscrição prévia por 

meio do formulário disponível neste link. O prazo para inscrição no ForCult é 15 

de julho de 2019. Para participar das atividades específicas do Enecult é necessário 

efetuar a inscrição até dia 26 de julho de 2019, por meio do site 

http://www.enecult.ufba.br/. São dois eventos distintos, portanto, fique atento 

caso tenha interesse de participar das duas programações. 

 

A Comissão Organizadora agradece antecipadamente a atenção, e coloca-

se à disposição para esclarecimentos por meio do e-mail 

contato.forcult@gmail.com. 

 

Cordialmente, 

 

Comissão Organizadora 3º ForCult  
Alexandre Molina (UFU | cultura@proex.ufu.br) 

Andreia Menezes (Unifesp | amenezes@unifesp.br ) 
Fábio Cerqueira (Unicamp | fabioc@unicamp.br) 

Gabriela Maruno (UFABC | gmaruno@ufabc.edu.br) 
Junia Leite (UFBA |  juniableite@ufba.br) 

 

http://www.cult.ufba.br/enecult/programacaoxv/
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PROGRAMAÇÃO DO 3º FORCULT 
(sujeito a alterações) 

 

Dia 31.07.19 
14h30 às 17h 
Abertura do ForCult 
Apresentação e separação dos GTs 
Início das discussões dos GTs 
18h 
Participação na abertura do Enecult 
 

Dia 01.08.19 
18h às 20h30min 
Discussões dos GTs 
 

Dia 02.08.19 
18h às 20h30min 
Apresentação dos resultados dos GTs 
 

Dia 03.08.19 
9h às 12h 
Assembleia ForCult   
 

Acesse a programação do XV Enecult em: 
http://www.cult.ufba.br/enecult/programacaoxv/ 
 

http://www.cult.ufba.br/enecult/programacaoxv/

