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O PPHTur, Programa de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo da UFPE, teve
início no segundo semestre de 2017 e já formou 20 mestres e mestras. Em
poucos anos de atuação, ganhou destaque regional e nacional pela atuação dos
seus docentes, bem como dos seus discentes e egressos. 

Muitos continuaram sua formação no nível de doutorado, como Maria Raquel
Avelino, doutoranda em turismo na Universidade de Lisboa, Rennan Carvalho,
doutorando em Administração na UFPE, Denise Marques, doutoranda em
desenvolvimento urbano na UFPE, e Priscila Fernandes, doutoranda em Turismo
e Hotelaria na UNIVALI. Enquanto outros seguem atuando como docentes e
profissionais do mercado: Karen França, professora efetiva do IFMT; Pollyanna
Fraga e Wendell Domingos, professores substitutos na UFPE; Marcela Lidianny,
professora e coordenadora do curso de turismo da Faculdade Santa Helena
(Recife/PE); Larissa Cabral, consultora e professora; Amanda Vogas, aprovada em
concurso para professora efetiva da UFRN; Adrielly Souza, Mentora da @SeuTCC
e coautora do eBook “Destrave o seu TCC”. Discentes atuais também têm posição
de destaque na atividade, a exemplo de Leonardo Salazar, Secretário-executivo
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa de Caruaru/PE;
Tarciana Gusmão, Coordenadora de turismo do Cabo de Santo Agostinho/PE;
Lívia Soares, consultora de turismo do Sebrae; Kamilla Pimentel, Chefe da Divisão
de Divulgação da Secretaria de Turismo de João Pessoa/PB.

A atuação de sucesso demonstra também o engajamento do corpo docente do
programa, sempre envolvido em projetos e representações institucionais, como o
Prof. Sérgio Leal na diretoria da Anptur. Já o Prof. Roberto Guerra é Diretor de
Inovação e Empreendedorismo da UFPE e participa da equipe do projeto
"Intercâmbio Virtual para Enfrentar Problemas Complexos: Colaboração Latino-
americana e Europeia em Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(VAMOS)", que reúne oito universidades de Honduras, Brasil, Itália, Espanha e
Suécia e uma ONG para um intercâmbio de boas práticas em internacionalização,
ensino virtual e Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD). A Profa.
Luciana Holanda participa dos conselhos de turismo do Recife e de Pernambuco.
Outros docentes possuem projetos aprovados em editais internos da UFPE bem
como por órgãos nacionais de financiamento, como o CNPq. Vale destacar, ainda,
a aproximação do PPHTur com o mercado, apoiando projetos e ações com a
realização de pesquisas aplicadas e trabalhos técnicos. Em 2020, com o início da
pandemia do novo coronavírus, a Profa. Viviane Salazar contribuiu na elaboração
do Manual de Boas Práticas de Atendimento, Higiene e Segurança para a
retomada do turismo em Porto de Galinhas (Ipojuca/PE).

Maiores informações sobre o Programa podem ser encontradas no site
www.ufpe.br/pphtur, nos nossos perfis nas redes sociais (@pphturufpe) e pelo e-
mail: pphtur.dht@ufpe.br.

Ciência, Pesquisa, Turismo, Hospitalidade, Novidades sobre a ANPTUR e
seus Programas de Pós-Graduação Associados

O sucesso do PPHTur/UFPE em
menos de 5 anos de criação

Turismo, saúde e
sustentabilidade

A editora Barvalento lançou
recentemente dois títulos sobre
turismo: "TURISMO E SAÚDE
GLOBAL: Pandemia, pandemônio
e novos rumos para o setor no
Brasil e no mundo" e
"Sustentabilidade e turismo em
comunidades", ambos
organizados por Anderson Pereira
Portuguez e Luiz Gonzaga Godoi
Trigo.

Os volumes são compostos por
artigos de diversos pesquisadores
e pesquisadoras. 

A consulta é livre e gratuita no
site da EACH/USP. Para acessar,
CLIQUE AQUI.

Siga @anptur nas redes sociais 
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http://www.ufpe.br/pphtur
mailto:pphtur.dht@ufpe.br
http://www.each.usp.br/turismo/livros.php


O Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFPR foi criado em 2013, em
Curitiba, decorrente de um longo processo de consolidação dos estudos em
Turismo na UFPR, iniciado em 1978 com o curso de graduação. Sua área de
concentração é Turismo e Desenvolvimento e as duas linhas de pesquisa são
Turismo, Sociedade e Ambiente e, Organizações Turísticas Públicas e Privadas.
Atualmente a área de turismo na UFPR é composta pelo Departamento de
Turismo – DETUR e pelo Curso de Bacharelado em Turismo – CTUR (vinculados ao
Setor de Ciências Humanas – SCH, em Curitiba) e pelo Curso de Tecnologia em
Gestão de Turismo (vinculado ao Setor Litoral, em Matinhos). Ambos os cursos já
formaram mais de 1100 profissionais de turismo e o PPGTurismo teve 68
dissertações defendidas desde 2013. 

Egressos PPGTurismo

No monitoramento de egressos foi possível identificar que 25% deles atuam na
administração pública, como servidor-técnico, prefeituras e escolas estaduais e
municipais e, órgãos públicos ligados ao turismo; 42% em entidades de mercado,
como Sebrae, Senac, consultorias em turismo e, agências e serviços de turismo;;
18% atuam na educação superior (professores colaboradores ou efetivos em IES
públicas/privadas); e 15% atuam na pesquisa (doutorandos/as e pós-
doutorandos). Verificou-se ainda, que 65% dos egressos pesquisam ou atuam na
área de turismo evidenciando o impacto da formação do PPGTurismo UFPR no
desenvolvimento do turismo no país. 

Prêmio: Em 2020, a dissertação da egressa Jenyfer Machado Vicentim, com o
Título: "Empregabilidade no Turismo: Um Estudo Sobre as Tendências do Novo
Cenário Profissional", orientada pelo Prof. Dr. Carlos Eduardo Silveira, foi
premiada no programa Curta Ciência 2020 da UFPR. 

Mais informações sobre o programa, consulte seu site:
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgturismo/pb/ e siga nas redes sociais no
@ppgturismo.ufpr

Baixe o livro "Planejamento e gestão da
segurança pública em turismo"

A EDUERN lançou recentemente o livro "Planejamento e gestão da segurança pública

em turismo: reflexões teóricas e estudos de caso", composto por uma série de artigos

escritos por pesquisadores e pesquisadoras nacionais e internacionais da área. O

volume organizado por Jean Henrique Costa (UERN), Marcello Tomé (UFF), Mozart Fazito

(UFRN), Wilker Nóbrega (UFRN) e Ivenio Hermes (OBVIO), parte de uma cooperação entre

a UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UFF - Universidade Federal

Fluminense, UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte e OBVIO -

Observatório  da  Violência  do  Rio  Grande  do  Norte. CLIQUE AQUI para fazer o

download do livro.

Mais de 60% do PPGTurismo da UFPR
pesquisam ou atuam na área
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Parabéns aos
coordenadores!

Prof. Vander Valduga
Coordenador

O professor Vander Valduga,
atual diretor de comunicação da
Anptur, e a professora Marcia
Nakatani, que também participa
da associação no Conselho
Fiscal,  se reelegeram para mais
dois anos de coordenação do
PPGTurismo/UFPR (2021-2023).
Sucesso!   

Prof. Marcia Nakatani
Vice-Coordenadora

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgturismo/pb/
https://geplat.com/morebooks/index.php/mb/issue/view/14


Nova edição da RBTUR
Saiu a nova edição da RBTUR, v. 15, n. 3. Para acessar:

https://rbtur.org.br/rbtur

A Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo (RBTUR) é o periódico

científico da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em

Turismo (ANPTUR). Seu objetivo é disseminar resultados de pesquisas

científicas consistentes, inovadoras e relevantes sobre turismo.

A revista tem periodicidade quadrimestral e acesso aberto e gratuito.

Todos os artigos passam por um processo de revisão cega por pares.

Os trabalhos são publicados em português, inglês ou espanhol.

Anptur lança programa de benefícios para
associados
A ANPTUR, seguindo seus objetivos para cumprimento de sua missão, bem como os propósitos estabelecidos
pela atual gestão, vem propor oportunidades exclusivas para seus associados através do Programa Parcerias
e Programa Mini Cursos. O Programa Parcerias tem por objetivo oferecer facilidades acadêmicas e científicas
ao associado(a) ANPTUR, enquanto o Programa Mini Cursos será a oferta de cursos rápidos e gratuitos para
associados, que tanto atendam a um escopo acadêmico e científico quanto a um escopo prático. Para mais
detalhes, acesse o documento: http://www.anptur.org.br/portal/wiew/files/VANTAGENS.pdf
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2º lotes de inscrições para o 
XVIII Seminário Anptur

Professores/Pesquisadores/ Profissionais: R$ 330,00 da
anuidade + R$120,00 da inscrição = R$ 450,00 
Estudantes: R$ 247,00 + INSCRIÇÃO GRATUITA NO EVENTO

Professores/Pesquisadores/ Profissionais: R$ 490,00 
Estudantes de pós-graduação: R$ 330,00 
Estudantes de graduação: R$ 60,00

O segundo lote de inscrições para o XVIII Seminário Anptur foi
iniciado no dia 01 de junho e segue até 31 de julho do corrente
ano. Os novos valores são:

- ASSOCIADOS

- NÃO ASSOCIADOS

https://rbtur.org.br/rbtur
http://www.anptur.org.br/portal/wiew/files/VANTAGENS.pdf

