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O Programa de Mestrado Acadêmico
Interdisciplinar em Turismo e Patrimônio
(PPGTURPATRI), da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), selecionou sua primeira
turma de alunos. Os projetos de pesquisa
dos 19 aprovados têm recorte espacial
predominantemente local e regional e são
bastante diversificados: patrimônio cultural
(material e imaterial); turismo cultural,
religioso e de negócios e eventos; entre
outros.

O Programa dá as boas-vindas aos
primeiros alunos que iniciarão as aulas em
agosto de 2021, e deseja sucesso a todo
corpo docente, discente e técnicos
administrativos envolvidos para a
concretização deste sonho nos 20 anos do
curso de Turismo da UFOP.

Para mais detalhes sobre o novo programa,
acesse: turismoepatrimonio.ufop.br

Tem programa novo na área!
Quadro de professores se destaca

Os professores permanentes do programa,
Kerley Alves, Leandro Brusadin, Luana
Melo, Marcos Knupp, assumiram os cargos
de Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Sustentabilidade
Socioeconômica Ambiental da UFOP, de
Editor Associado da Revista Brasileira de
Pesquisa em Turismo – RBTUR, de
Coordenadora do curso de Turismo da
UFOP e de Pró-Reitor de Extensão e Cultura
da UFOP, respectivamente. O PPGTURPATRI
os parabeniza pelos espaços de relevância
ocupados, mesmo diante das adversidades
da pandemia e cortes na educação e
pesquisa, exercendo o serviço público e
estreitando os laços da pesquisa
interdisciplinar com as ciências ambientais,
a editoração científica, a graduação e a
extensão universitária.

Ciência, Pesquisa, Turismo, Hospitalidade, Novidades sobre a ANPTUR e
seus Programas de Pós-Graduação Associados
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Créditos da foto: Luiz Fontana (retirado da página do PPGTURPATRI)

PPGTURPATRI é parceiro do Observatório
de Turismo de Minas Gerais

O programa ficará responsável pelo espaço
academia do OBTMG nos próximos seis
meses. Um espaço privilegiado para os
pesquisadores divulgarem seus trabalhos,
ampliando o impacto para além dos
periódicos científicos. Além disso, até o final
de junho de 2021 entrará em
funcionamento o portal “O que estou
pesquisando”, para ampliação da rede de
jovens pesquisadores.

https://turismoepatrimonio.ufop.br/
http://www.observatorioturismo.mg.gov.br/


As comemorações do Curso de Turismo também marcam os 50
anos da universidade, lembrados em cinco webinars realizados de
31/05 a 05/6/2021, cada um cobrindo uma década do curso, com
palestrantes, debatedores e moderadores convidados para
representar egressos, docentes atuais e do passado, além da
equipe do PPG em Hospitalidade. 

Alunos atuais se emocionaram com a presença de formados da primeira turma – Wandy
Cavalheiro, Virgílio Carvalho, Victor Kiyohara, Ibrahim Tahtouh e Paulo de Paula, todos
atuantes na área, com Victor sendo lembrado como o primeiro bacharel em Turismo que
se tornou Mestre (FGV/SP). Seguiram-se os temas Ecoturismo, escolhido para ilustrar a
década de 1980; Turismo de Base Comunitária, para a década de 1990; Turismo de
Experiência, para a década de 2000. Tendências para o futuro foi o tema de fechamento,
com Igor Tobias, Alan Guizi e palavras finais do querido Prof. Dr. Mario Carlos Beni. Em
todas as sessões abordaram-se também os desafios atuais do Turismo face às questões de
COVID-19 e os palestrantes deixaram claras as demandas de curto prazo e a expectativa de
que, com adaptações, adequações, mudanças radicais nos modelos pré-pandemia, as
atividades em Turismo, Hotelaria, Eventos, A&B e outras áreas afins levarão de quatro a
cinco anos para que se considerem em patamares aceitáveis. Até lá, mostraram que é o
tempo suficiente e necessário para que os jovens profissionais se formem, caminhem para
o long life learning que inclui mestrados e doutorados.
 
Os webinars estão disponíveis em: www.youtube.com/user/anhembimorumbi

Edição Temática da Turismo
Contemporâneo abordará
Turismo Religioso em tempos de
pandemia 
A Revista de Turismo Contemporâneo, publicação editada
pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(PPGTUR/UFRN), está recebendo artigos para a edição
temática sobre Turismo Religioso em tempos de pandemia,
a ser publicada no início de 2022. O processo de submissão
dos trabalhos serão realizados através do site da revista:
periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo

Universidade Anhembi
Morumbi celebra os 
50 anos do Curso 
Superior em Turismo
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Prazo para submissão: até 31
de julho/2021
Qualquer dúvida entrar em
contato pelo Instagram
(@revistartc) ou e-mail
(rtc.ufrn@gmail.com)

https://www.youtube.com/user/anhembimorumbi


A obra, organizada por Manuel De La Calle Vaquero (UCM-Espanha), Victor Delgadillo (UNAM-
México), Guillermo Jajamovich (UBA-Argentina), Thiago Allis (USP-Brasil), Maria Velasco (UCM-
Espanha) e Marc Pradel (UB-Espanha), conta com um enfoque multidisciplinar, podendo ser útil
para pesquisas em estudos urbanos, ciência política, história, geografia e, claro, turismo. São 17
capítulos que trazem debates e resultados de pesquisas no Brasil, Argentina, Colômbia, Equador,
México e Espanha.

O PPGTUR EACH-USP decidiu oferecer, sem custos, um exemplar para as instituições dos
membros institucionais da ANPTUR. Para recebê-lo, basta entrar em contato com o Prof. Thiago
Allis, e tratar dos trâmites de envio. Mais informações sobre o livro, que também pode ser
comprado online CLICANDO AQUI, podem ser consultadas no site da editora.

Lançamento de "(In)justicias urbanas,
ciudades (in)justas"
Acaba de ser lançado pela Editora Catarata (Madrid, Espanha), livro
que compila trabalhos produzidos por pesquisadores que participam
de projetos financiados, desde 2018, pela União Iberoamericana de
Universidades (UIU), da qual fazem parte a Universidade de São Paulo,
a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Autônoma do México,
a Universidade Complutense de Madrid e a Universidade de
Barcelona. 

Chamada 
 temática de
trabalhos sobre
Turismo e
Patrimônios da
Unesco no
Brasil

 
A Edição Temática “Turismo
e Patrimônios da Unesco
no Brasil” (parceria da UFJF
com a UFDPar, UFOP e
Unirio) nos Anais Brasileiros
de Estudos Turísticos (ABET)
está recebendo submissões
de artigos completos até 31
de agosto. 

Maiores informações em:
periodicos.ufjf.br/index.ph
p/abet/index

Seguem abertas inscrições
para Mestrado e
Doutorado em Turismo e
Hotelaria da UNIVALI 
As inscrições vão até Às 23h59 do dia 30 de junho de 2021,
e podem ser realizadas através do site:
www.univali.br/ppgth   

ETAPAS DATA HORÁRIO

Processo de inscrição

Entrevista 
(será realizada a distância)

Divulgação do resultado

Matrícula

08/04 a 30/06/2021

06/07/2021

09/07/2021

12 e 13/07/2021

00h às 23h59

8h30 às 12h
13h30 às 17h30

18h

8h30 às 12h  
13h30 às 17h
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mailto:thiagoallis@usp.br
https://www.catarata.org/libro/in-justicias-urbanas-ciudades-in-justas_119451/
http://www.univali.br/ppgth


PPHTur/UFPE e grupo de
pesquisa Laboratório de
Estudos Turísticos lançam
cartilha sobre Turismo
Cinematográfico
A cartilha "Estratégias para o desenvolvimento do turismo
cinematográfico: Um guia prático” tem como propósito
sensibilizar os atores do turismo para a importância do
segmento. Destinada a gestores públicos municipais e
estaduais interessados no desenvolvimento local por meio
do turismo, a publicação apresenta estratégias e
respectivas ações que podem ser conduzidas pelas
Organizações de Gestão de Destino (OGD) e demais atores
do destino para desenvolver o turismo cinematográfico em
suas localidades.

A publicação é um produto técnico da dissertação de
mestrado “Cinema e Turismo em Cabaceiras: uma análise
da atuação dos agentes públicos no desenvolvimento do
Turismo Cinematográfico”, de autoria de Priscila Fernandes
Carvalho de Melo e orientada pela docente do PPHTur
Nathália Körössy, desenvolvida no âmbito do projeto de
pesquisa “Turismo Cinematográfico no Brasil: desafios,
perspectivas e possibilidades de cooperação entre os
agentes institucionais dos setores turístico e audiovisual”,
coordenado pela docente.

O projeto foi financiado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), via
chamada MCTIC/CNPq nº 28/2018 Universal. Também
contou com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes), por meio do
Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP).

A cartilha está disponível para download gratuito no Attena
– Repositório Digital da UFPE, no link:
repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40275
 

Discente do
PPGTUR/UFRN
publica na
revista mais
antiga de
turismo do
mundo

 
André Luiz Soares, discente
do Doutorado em Turismo
da UFRN, publica trabalho
em conjunto com professor
orientador, Luiz Mendes
Filho (PPGTur/UFRN) e a
Professora Ulrike Gretzel da
University of Southern
California, como resultado
da sua dissertação em
revista mais antiga de
turismo do mundo: a
Tourism Review, que possui
76 anos, pontuação de 4.9
no Citescore e fator de
impacto de 2,908.

Para conferir a publicação,
CLIQUE AQUI.
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https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40275
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40275
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40275
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/TR-05-2019-0153/full/html?skipTracking=true


ANPTUR – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo
CNPJ: 07.473.253/0001-21

           www.anptur.org.br/seminario/2021

           anptur@anptur.org.br / anptur@gmail.com

           www.facebook.com/Anptur

           www.instagram.com/anptur

Periódicos de turismo irão
aceitar os melhores artigos do 
XVIII Seminário Anptur em 
caráter fast track

Ateliê do Turismo
Caderno Virtual do Turismo
Cenário
Cultur
Hospitalidade
Marketing & Tourism Review
Podium
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo
Revista de Turismo Contemporâneo
Rosa dos Ventos
Turismo & Cidades
Turismo e Sociedade
Turismo em Análise
Turismo Visão e Ação
OIT
Revista Iberoamericana de Turismo
Anais Brasileiros de Estudos Turísticos
Turismo: Estudos e Práticas

Os artigos com as melhores avaliações poderão ser
beneficiados com o fast track nas revistas de turismo
parceiras da Anptur. Ao todo, 18 periódicos se dispuseram a
aceitar a parceria, que ocorre desde o ano passado. São eles:

Anptur é oficialmente integrante do Conselho Estadual de Turismo de São Paulo. A nomeação foi feita em
Diário Oficial, no dia 26 de maio, através do no Decreto Nº 65.724, de 25 de maio 2021, que dá nova redação
a dispositivos que especifica o Decreto nº 56.638, de 1º de janeiro de 2011, organiza a Secretaria de Turismo e
dá providências correlatas. A Anptur está enquadrada como entidade convidada, sem direito a voto. Somente
associações com atividades desenvolvidas preponderante no estado de São Paulo podem fazer parte do
conselho com direito a voto. 

Anptur integra Conselho Estadual de São Paulo
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Resultado dos trabalhos
aprovados no 

XVIII Seminário Anptur 
será divulgado até 

sexta-feira, 18 de junho. 
Para saber se o seu trabalho foi
aprovado, acesse o sistema do

evento, CLICANDO AQUI.

Anptur envia mimos para 
parceiros associados. Canecas e camisetas
com a nova marca, já estão nos Correios e

foram enviadas para todos os cantos do país

https://periodicos.ufms.br/index.php/adturismo/index
http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php/caderno
https://periodicos.unb.br/index.php/revistacenario/
http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur
https://www.revhosp.org/hospitalidade
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/mtr
https://periodicos.uninove.br/podium
https://www.rbtur.org.br/rbtur
https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/rosadosventos/index
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/turismoecidades
https://revistas.ufpr.br/turismo
https://www.revistas.usp.br/rta
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rtva
https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/oit
https://www.seer.ufal.br/index.php/ritur
https://periodicos.ufjf.br/index.php/abet/index
http://periodicos.uern.br/index.php/turismo
https://www.sisapeventos.com.br/anptur/

