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PROGRAMA PARCERIAS ANPTUR 2021

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. 

O Programa Parcerias tem por objetivo oferecer
facilidades acadêmicas e científicas ao
associado(a) ANPTUR. Para tanto, haverá, num
primeiro momento como experiência piloto,
parceiros que darão aos associados e associadas
ANPTUR descontos exclusivos em seus serviços
de tradução e versão, revisão, normatização,
correção gramatical e ortográfica, formatação,
entre outros serviços. 



ALT Serviços Informacionais

Contatos
infoalt3@gmail.com
(48) 8411-5299

PROGRAMA PARCERIAS ANPTUR 2021

SERVIÇO VALOR POR LAUDA
(para não associado)

 DESCONTO PARA
ASSOCIADO

Revisão de português

Revisão de inglês*
(*Considerando a
lauda com 500
palavras)

Tradução de texto
para inglês

R$ 8,00                             20%

R$ 30,00                            20%

R$ 40,00                            20%

Revisão ABNT/APA R$ 5,00                              20%

TABELA DE VALORES DE SERVIÇOS E DESCONTOS:

Padronização de acordo
com as normas de revistas
(revisão de citações,
referências, títulos das
seções, tabelas,
ilustrações,
espacejamento, fonte)

R$ 160,00                              20%

mailto:infoalt3@gmail.com


Tradutor Bruno Santucci

Versão de textos escritos em português para o inglês
Revisão de textos do idioma inglês

Contato
bruno-santucci@live.com

PROGRAMA PARCERIAS ANPTUR 2021

VALOR ORIGINAL 
(POR PALAVRA)

R$ 0,09 A R$ 0,10 

TABELA DE VALORES DE SERVIÇOS E DESCONTOS:

VALOR COM DESCONTO 
PARA ASSOCIADO 

(POR PALAVRA)
 

R$ 0,07 A R$ 0,08 



Revisor Thiago Zilio Passerini

Revisão textual + formatação textual

Contato
thizilio@yahoo.com
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VALOR ORIGINAL 

R$ 10,00
 (lauda de 1250 

caracteres com espaços) 

TABELA DE VALORES DE SERVIÇOS E DESCONTOS:

VALOR COM DESCONTO 
PARA ASSOCIADO 

 R$ 7,00 (lauda de 1250 
caracteres com espaços).



Designer Ton Candido

Serviços de Design

Contato
ton.candiddo@gmail.com

PROGRAMA PARCERIAS ANPTUR 2021

Criação de Logotipo e Identidade Visual – R$1.900,00

Redesign de Logotipo – R$1.100,00

Cartão de visita – R$500,00

Diagramação – R$12,00 por página

Outros serviços sob consulta. Valores originais, valor com desconto será
calculado de acordo com a porcentagem dada aos associados.

 

TABELA DE VALORES DE SERVIÇOS E DESCONTOS:

SERVIÇOS 



PROGRAMA PARCERIAS ANPTUR 2021

Vale destacar que todas as parcerias emitem
nota fiscal para o caso de comprovação de
pagamento do serviço quando do uso de
dinheiro de auxílio e fomento de agências de
financiamento.

Com o tempo, procura-se ampliar a cartela de
parcerias e diversidade na oferta de serviços. E
também esperamos retornos dos associados
quanto à qualidade dos serviços prestados.

A comprovação de associado da ANPTUR junto
ao prestador de serviço se dá com o
comprovante de pagamento da anuidade
ANPTUR. 



PROGRAMA MINI CURSOS ANPTUR

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 Mini Cursos. 

O Programa Mini Cursos será a oferta de cursos
rápidos e gratuitos para associados ANPTUR,
que tanto atendam a um escopo acadêmico e
científico quanto a um escopo prático. 

Sendo assim, cogitam-se cursos sobre pesquisas
qualitativas na área de Turismo, pesquisas
quantitativas na área de Turismo, produção de
artigos científicos para revistas de impacto,
metodologias de pesquisa e abordagens
epistemológicas na área de Turismo, entre
outros.



PROGRAMA MINI CURSOS ANPTUR

E ainda cursos de camareira, concierge, valet,
recepcionista, maître, organização financeira,
bem-estar e qualidade de vida, guia turístico,
degustação de queijos e vinhos, entre outros.

Vale destacar que estes mini cursos contam com
a expertise dos membros associados como
ministrantes; e estão abertos à sugestão de
temas pela comunidade ANPTUR associada; ou
seja, em caso de um grupo de membros
associados elegerem um tema específico para
um mini curso, a ANPTUR encaminhará a
definição de um ministrante, datas e horários
convenientes. 
 


