
 

 

 

1.ª Chamada de comunicações 

 

A VIII Postgraduate Conference: Management, Hospitality & Tourism é organizada pela Escola Superior de 

Gestão, Hotelaria e Turismo, da Universidade do Algarve, e é um espaço informal de debate multidisciplinar, de 

apresentação e partilha do trabalho e de âmbito internacional. A oitava edição realiza-se no dia 7 de julho de 

2017. 

São convidados a participar estudantes e investigadores nacionais e estrangeiros que se enquadrem nas 

seguintes categorias:  

 Mestrandos (podem apresentar o projeto) 

 Mestres (que tenham obtido o grau nos últimos 5 anos) 

 Doutorandos (podem apresentar o projeto) 

 Recém-doutorados (que tenham obtido o grau nos últimos 5 anos) 

 Pós- graduandos (podem apresentar o projeto) 

 

Áreas científicas de submissão dos trabalhos: 

 Turismo 

 Hotelaria 

 Marketing 

 Gestão 

 Tecnologias de Informação e Comunicação  

 Línguas e Literaturas  

 

Tipos de trabalhos: comunicações e posters  

Submissões: 

Submissão de um resumo (300 - 500 palavras) a partir do formulário disponível em 

http://www.esght.ualg.pt/pgconference/pt/inscricoes.html.  

Depois de preenchido, deverá ser remetido por e-mail para: pgconference2017@ualg.pt (no assunto do e-mail 

deverá escrever “resumo: comunicação” ou “resumo: poster”. 

Línguas da conferência: português, inglês e espanhol  

http://www.esght.ualg.pt/pgconference/pt/inscricoes.html


 

 

Definições dos trabalhos: 

Comunicações: 20 minutos (mais 10 m de discussão) integradas em painéis temáticos, com moderação e 

participação de peritos doutorados.  

Posters: (dimensão A1, 594mm x 841mm) expostos e apresentados em horário definido na WTT: We Talk 

Together - montra de trabalhos de investigação com possibilidade de debate entre autores e participantes.   

 

******************************************************************************************************* 

 

Notas importantes: 

▪ Todos os trabalhos são avaliados anonimamente por um mínimo de dois revisores científicos; 

▪ Um mesmo autor poderá constar em mais do que um trabalho, mas as apresentações serão limitadas a um 

máximo de duas por cada autor inscrito; 

▪ A elaboração, impressão, transporte e colocação do poster (no dia da conferência) são da responsabilidade dos 

participantes. 

 

 

Publicação de Trabalhos 

 
 
Todos os resumos dos trabalhos apresentados na conferência serão publicados no livro de resumos da VIII 
Postgraduate Conference. 
 

 

Após a conferência, os participantes poderão submeter o seu trabalho às publicações académicas associadas ao 

evento:  

 

 
www.dosalgarves.com 

 

http://tmstudies.net 

 

http://www.cieo.pt 

 

 

 

http://www.dosalgarves.com/
http://tmstudies.net/
http://www.cieo.pt/


 

Conferencistas convidados 

 

Em breve, anunciaremos informações sobre as sessões plenárias. 

 

Local da conferência e data  

 
 
Data: 7 de julho 2017 
 
Local: Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, Campus da Penha, Faro, 
Portugal. 
 
 
 

DATAS IMPORTANTES – 1st Call For Papers 

Até 10 março de 2017 Submissão de resumo para comunicação ou poster  
(300-500 palavras e 5 palavras-chave)  

Até 17 abril de 2017 Notificação de aceitação e eventuais pedidos de 
alterações 

Até 22 maio de 2017 Inscrição e pagamento 

Até 30 junho de 2017 Fecho das inscrições 

 

INSCRIÇÕES 1 

 Até 2 de junho 2017 De 3 de junho a 30 de junho 2017 

Autores 2 3 60 € 90 € 

Não autores 45 € 90 € 

Participação não presencial para 
coautores (inclui apenas o certificado) 

25 € 25 € 

 
 
 
 
CONTACTOS 
Endereço eletrónico: pgconference2017@ualg.pt  
website da conferência: http://www.esght.ualg.pt/pgconference/pt/inicio.html  

                                                             
1 A inscrição inclui dois coffee-breaks, almoço, certificado e livro de resumos, exceto para a participação não presencial para 
coautores que inclui apenas o certificado. 
2 Para que constem do programa científico e para que os trabalhos sejam publicados no livro de resumos, os autores que 
apresentem comunicação e poster deverão proceder à inscrição e pagamento até 2 de junho e estar presentes na 
conferência. 
3 Autores estudantes da UAlg (sem almoço): 15 € (até 02.06.2017) 20 € (de 03.06.2017 a 30.06.2017). 

mailto:pgconference2017@ualg.pt
http://www.esght.ualg.pt/pgconference/pt/inicio.html

