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Os Programas de pós-graduação em turismo da USP e da UFF
estão promovendo os Seminários ENACT - Economia,
Administração e Comportamento em Turismo - encontros
online mensais que reúnem pesquisadores de todo o Brasil e
de outros países. A proposta é conhecer, aprender, refletir e
debater aspectos teóricos e metodológicos de pesquisas com
elevado impacto acadêmico. São ainda discutidos os resultados
e aplicações dessas pesquisas inovadoras e relevantes,
realizadas em uma perspectiva empírica, e suas contribuições
teóricas para a gestão de destinos e negócios turísticos. Os
Seminários ENACT são organizados pelos pesquisadores
Glauber Santos, Osiris Marques e Verônica Mayer, com apoio
logístico do doutorando Rômulo Duarte, e ocorrem na última
sexta-feira de cada mês às 16h30. A participação é gratuita e
aberta a todos os pós-graduandos e docentes. Interessados
devem fazer inscrições em http://bit.ly/seminariosenact.
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USP e UFF promovem
seminários sobre economia e
gestão do turismo

O Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade da
Universidade Anhembi Morumbi, torna pública a realização de
seleção, para o preenchimento de 15 vagas no curso de
Mestrado em Hospitalidade, recomendados pela CAPES, para
ingresso no segundo semestre de 2021. As inscrições vão até
19 de junho de 2021. Mais detalhes em
https://portal.anhembi.br/pos-
graduacao/cursos/ppghospitalidade/#tab2

Abertas as inscrições para o
Mestrado em Hospitalidade  da
Anhembi Morumbi

Conversas sobre Café
e Hospitalidade
Todas as quartas-feiras, às 19h30, tem
Conversas sobre Café e Hospitalidade no
canal do IWCA no YouTube. O projeto
conta com a parceria da Aliança
Internacional das Mulheres do Café -
IWCA, do grupo de pesquisa
TerroirTUR/UFPR, das instituições FURG e
IFMT e, dos programas PPGTUR/UFF e
PPGTurismo/UFPR, e é coordenado pela
pós-doutoranda do PPGTurismo/UFPR
Dra. Alini Nunes. Todos os vídeos estão
gravados no Canal do Youtube da IWCA,
para assistir CLIQUE AQUI

Siga @anptur nas redes sociais 
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A EDUCS, Editora da Universidade de
Caxias do Sul, em trabalho conjugado
com o Programa de Pós-graduação em
Turismo e Hospitalidade, lançou
recentemente o e-book “A cidade, nós e a
hospitalidade”, de Lúcio Grinover. O leitor
é chamado a refletir: A cidade oferece
atualmente as mesmas características de
hospitalidade analisadas até hoje? Para
mais informações, acesse: E-book: A
cidade, nós e a Hospitalidade (ucs.br)

Lançamento do e-
book "A cidade, nós e
a hospitalidade"
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http://bit.ly/seminariosenact
https://portal.anhembi.br/pos-graduacao/cursos/ppghospitalidade/#tab2
https://www.youtube.com/channel/UCO0F15tdOKgznaAVt5OgGVA
https://www.ucs.br/educs/livro/a-cidade-nos-e-a-hospitalidade/


Webinar ANPTUR
Continuando sua programação pré-evento, a

ANPTUR realizará mais um Webinar no próximo

dia 28 de maio, sexta-feira, das 18h às 19h30,

em seu Canal no YouTube. O evento "Desafios e

Tendências da Pesquisa em Turismo" será

mediado pelo antigo vice-presidente da

associação, o professor Marcello Tomé (UFF) e

contará com a participação das professoras

Lourdes Barbosa, da UFPE e Marutschka

Moesch, UnB, e o professor Luiz Trigo, da USP.

Anptur lança curso de
Educação Financeira para
associados
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Dia 27 de maio de 2021, quinta-feira, a ANPTUR vai
ofertar seu primeiro minicurso gratuito e exclusivo para
associados, das 18h às 21h. "Mais dinheiro, menos
dívida: aprenda a se organizar financeiramente" será
ministrado pelo atual diretor financeiro da ANPTUR, o
economista e professor da UFF, Osiris Marques, e a
convidada Leidmar Verneque, especialista em Educação
e Gestão Financeira. Garanta sua vaga através do link:
https://www.sisapeventos.com.br/anptur/wiew/inscriptio
n/event/type-inscription/32

https://www.sisapeventos.com.br/anptur/wiew/inscription/event/type-inscription/32

