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XIII SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO EM TURISMO - ANPTUR 

 

UNIVERSIDADE SÃO PAULO 

Tema do evento: Turismo e sustentabilidades 

 

Organização: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e ANPTUR 

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

28 a 30 de setembro de 2016 

 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

O Presidente e a Diretora Científica da ANPTUR tornam público o 

regulamento para submissão, avaliação e apresentação de trabalhos científicos no 

XIII Seminário Anual da Associação, bem como o cronograma das atividades 

previstas que antecedem a realização do evento.  

 

1 PARTICIPAÇÃO 

O Seminário destina-se a docentes, pesquisadores e estudiosos do Turismo e 

áreas afins, afiliados ou não à Associação, os quais poderão participar como 

convidados, apresentadores de trabalho científico ou ouvintes. 

 

2 INSCRIÇÃO 

As informações sobre o processo de inscrição encontram-se disponíveis em 

www.anptur.org.br/seminario. 

 

3 CRONOGRAMA 

 

01 de abril de 2016 

Abertura do Sistema para recebimento online dos 

trabalhos completos encaminhados para os 

Grupos de Trabalho (GTs) 

29 de maio de 2016 Data limite para o encaminhamento dos trabalhos 

21 de junho a 29 de julho Período de avaliação dos trabalhos 
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de 2016 

30 de julho de 2016 
Divulgação, no site da ANPTUR, dos trabalhos 

selecionados. 

28 a 30 de setembro de 

2016 
XIII Seminário da ANPTUR. 

 

4 NORMAS DE SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

A submissão será feita exclusivamente online, no seguinte endereço 

http://www.anptur.org.br/sisap/inscrever/evento/trabalhos/5. 

Nota: Para melhor visualização do conteúdo da página, utilize os navegadores 

Google Chrome ou Firefox.  

Os trabalhos deverão ser postados, no modelo do Seminário (template 

disponível no site do evento), em duas versões: uma, em arquivo PDF, sem 

identificação dos autores e outra, em arquivo Word da Microsoft ou Writer do 

OpenOffice, com identificação dos autores.  

No momento da submissão, deverá ser indicado o tipo de artigo que está 

sendo postado:  

[1] Artigo de revisão teórica;  

[2] Artigo baseado em pesquisa empírica.  

O artigo de revisão teórica caracteriza-se por sua natureza lógico-reflexiva, 

avaliativo-propositiva de teorias, conceitos, mediante rigoroso processo interpretativo 

e argumentativo sustentado em revisão de literatura científica produzida em torno do 

objeto em análise. O artigo de revisão teórica não necessita recorrer à sustentação 

de base empírica. 

O artigo baseado em pesquisa empírica tem como objetivo reportar o 

desenvolvimento de uma pesquisa científica experimental, teoricamente 

fundamentada, submetendo à apreciação de pares a construção do problema de 

investigação, a proposição de hipóteses de solução, os procedimentos e recursos 

metodológicos utilizados na respectiva testagem e os resultados alcançados 

descritos, analisados, interpretados e avaliados. 

Artigos relativos a pesquisas em fases mais incipientes ou que apresentem 

resultados ainda parciais deverão fornecer elementos que permitam delinear o todo 

do processo investigativo, estabelecendo relações entre o desenvolvido e o a 

desenvolver. 
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4.1 Autoria 

Cada trabalho, sob a forma de artigo científico, poderá ter, no máximo, três 

autores. 

O primeiro autor será responsável pela postagem do trabalho no sistema. 

Cada autor poderá participar, no máximo, de três trabalhos. 

Membros da Comissão Científica e Coordenadores de GT poderão submeter 

trabalhos para avaliação, devendo ser respeitadas integralmente as normas deste 

regulamento aplicadas aos demais autores.  

A submissão fora dessas condições acarretará a rejeição de todos os 

trabalhos do participante. 

 

4.2 Condições de apresentação oral 

Cada participante poderá apresentar oralmente até dois trabalhos desde que 

ambos estejam no mesmo GT, sendo que a indicação do apresentador deverá ser 

feita no ato de submissão. 

O apresentador deverá estar inscrito no evento e, obrigatoriamente, precisará 

ser doutor, doutorando, mestre ou mestrando. 

Os trabalhos apresentados para avaliação deverão ser inéditos, não tendo 

sido apresentados em outros eventos ou publicados em periódicos científicos ou em 

livros. 

 

4.3 Conteúdo 

O conteúdo do artigo deverá ser consonante com a ementa de uma das 

Divisões científicas e com um dos respectivos Grupos de Trabalho (GTs), conforme 

disposto no documento anexo, parte integrante deste regulamento, o qual também 

pode ser acessado pelo link www.anptur.org.br/seminario. 

 

4.4 Idioma 

O idioma oficial do Seminário é o português, sendo que os trabalhos 

submetidos ao evento poderão ser redigidos em português, espanhol e inglês. 

A Diretoria Científica e Organizadora do evento não se responsabilizam pela 

correção linguística dos resumos e artigos publicados, sendo responsabilidade dos 

autores a correta submissão de trabalhos. 
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4.5 Formatação 

Para a formatação dos artigos deverão ser observadas as seguintes normas: 

• Tamanho do papel A4, margens superior e esquerda em 3 cm; direita e 

inferior em 2 cm, fonte Calibri em todo o texto. 

• Título do trabalho: fonte estilo normal, corpo 18, entrelinhas simples, 

alinhamento centralizado.  

• Nome dos autores (somente no arquivo Word ou Writer): fonte em negrito, 

corpo 12, espaçamento simples, alinhamento à direita. Na versão com 

identificação dos autores deve constar nota de rodapé contendo: formação 

acadêmica, filiação profissional atual (quando for o caso), link para o 

Currículo Lattes e e-mail de todos os autores. 

• Resumo e palavras-chave: sem entradas de parágrafo, fonte normal, corpo 

11, entrelinhas simples, alinhamento justificado. As palavras-chave devem 

vir separadas por ponto e vírgula (;), sendo no mínimo três e no máximo 

cinco palavras-chave. 

• Corpo do texto: parágrafo de 1,25 cm, fonte estilo normal, corpo 12, 

entrelinhas múltiplo em 1,15 cm, alinhamento justificado. 

• Citação longa: fonte estilo normal, corpo 11, entrelinhas simples, com recuo 

à esquerda de 4 cm, alinhamento justificado.  

• Notas de rodapé: fonte estilo normal, corpo 10, entrelinhas simples, 

numeradas em algarismos arábicos e sobrescritos, alinhamento justificado.  

• Títulos e subtítulos: fonte em negrito, corpo 14, entrelinhas múltiplo em 

1,15 cm, alinhamento justificado. Títulos e subtítulos devem possuir 

numeração progressiva (conforme template para submissão). 

• Títulos de figuras, tabelas e quadros: fonte estilo normal, corpo 11, 

entrelinhas simples, alinhamento justificado, com numeração sequencial. 

Títulos devem ser inseridos antes das figuras, tabelas e quadros. 

• Notas e legendas de figuras, tabelas e quadros: fonte estilo normal, corpo 

10, entrelinhas simples, alinhamento justificado. Notas e legendas devem 

ser inseridas após as figuras, tabelas e quadros. 

• Texto em figuras, tabelas e quadros: fonte estilo normal, corpo 10, 

entrelinhas simples.  
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• Referências: fonte estilo normal, corpo 11, entrelinhas simples, espaço 

entre parágrafos de 6 pt. posterior. 

 

4.6 Citações e referências  

As citações bibliográficas e referências deverão observar as normas da 

American Psychological Association (APA). 

 

4.7 Extensão 

Os artigos deverão ter entre 12 e 15 páginas digitadas, incluindo resumo e 

palavras-chave, figuras, tabelas, referências, apêndices e anexos e não devem 

ultrapassar 10 MB (megabytes). 

 

4.8 Alocação dos trabalhos nos GTs 

No ato da submissão, deverá ser indicada a Divisão e o respectivo GT nos 

quais o(s) autor(es) deseja(m) que o trabalho seja inscrito e avaliado.  

A Comissão Científica poderá, em função do número de artigos recebidos, 

desmembrar ou reunir os GTs, bem como, observado o conteúdo dos textos, 

realocá-los em outro GT, quando julgado pertinente. 

 

5 PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

Os originais, sem qualquer identificação do(s) autor(es), serão avaliados no 

sistema double blind review. 

 

5.1 Critérios de avaliação  

Nas avaliações dos artigos científicos, a Comissão Científica pautará a 

análise pelos seguintes critérios:  

 

a) Elementos pré-textuais (título, resumo e palavras-chave): 

− Título: Sinalização global das ideias, relatos e discussões presentes no 

texto. 

− Resumo: apresentação resumida do objeto e dos objetivos do trabalho, 

do processo metodológico (conforme a natureza do artigo: de revisão 

teórica ou artigo baseado em pesquisa empírica), dos resultados 

(quando for o caso) e das conclusões/considerações finais. 
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− Palavras-chave: Pertinência e especificação dos termos (partindo do 

mais geral para o particular) em relação ao foco do texto. 

b) Elementos textuais 

− Presença, na composição textual, dos elementos estruturais e sua 

pertinência em relação à natureza do artigo. 

− Organização textual e coerência interna: sequenciação e consonância 

entre os elementos estruturais. 

−  Pertinência e qualidade de figuras (quadros, gráficos, desenhos, 

fotografias, organogramas, gravuras e outras) e de tabelas. 

c) Elementos pós-textuais 

− Seleção e atualidade das referências. 

− Pertinência e qualidade de apêndices e anexos.  

d) Abrangência e profundidade analíticas. 

e) Relevância: contribuição para o desenvolvimento científico na área. 

f) Aspectos linguístico-textuais 

− Adequação, ao texto científico, do padrão de linguagem utilizado. 

− Coesão textual no emprego de nexos, de elementos de sequenciação, 

de substituição intra e interfrases, intra e interperíodos, intra e 

interparágrafos. 

− Observância de normas gramaticais compatíveis com o padrão de 

linguagem empregado. 

g) Aspectos ortográficos: conformidade com a nova ortografia da língua 

portuguesa.  

h) Formatação: observância das normas constantes do item 3.5 deste 

Regulamento. 

 

6 APRESENTAÇÃO ORAL 

O local e horário de apresentação estarão indicados na programação do 

evento entregue ao participante no momento de seu credenciamento. 

Cada apresentador disporá de 15 minutos para expor o trabalho. 

A Comissão organizadora do Seminário disponibilizará computador e 

datashow em cada sala de apresentação.  
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Fica sob a responsabilidade do apresentador transferir os arquivos 

necessários para sua apresentação no computador da sala antes do horário previsto 

para o início da sessão.  

Será observada a ordem de apresentação indicada na programação do 

evento.  

A coordenação da atividade ficará a cargo dos coordenadores dos GTs, os 

quais serão assessorados por relatores. Os coordenadores controlarão o tempo das 

apresentações e mediarão as discussões posteriores. 

 

7 CERTIFICADOS 

Os certificados de participação ou de apresentação de trabalhos serão 

disponibilizados no site do Seminário.  

O certificado de apresentação será entregue apenas para trabalhos 

apresentados oralmente nos GTs. 

 

8 PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS E DIREITOS AUTORAIS 

Os trabalhos selecionados e apresentados oralmente serão publicados nos 

Anais do Seminário, que serão disponibilizados no site do evento.  

Ao submeterem o trabalho à apreciação da Comissão Científica, os autores 

concordam em ceder os direitos autorais para efeitos exclusivos de publicação nos 

Anais do evento.  

As opiniões expressas pelos autores serão de sua exclusiva 

responsabilidade. 

 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão tratados e deliberados pela Diretoria da ANPTUR. 

 

São Paulo, 11 de março de 2016. 


