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ANPTUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO EM TURISMO 

XVI SEMINÁRIO ANPTUR 2019 

 

18 a 20 de Setembro - Curitiba-Paraná, Brasil 

Tema: Transferência de Conhecimentos entre Academia e Sociedade 

 

CHAMADA DE TRABALHOS PARA O PRÊMIO MESTRE DESTAQUE 

 

 A Diretoria da ANPTUR tem a satisfação de CONVIDAR a comunidade 

científica dedicada aos estudos e pesquisas em TURISMO e ÁREAS AFINS para 

participar do XVI Seminário ANPTUR 2019, de 18 a 20 de setembro, em Curitiba, 

capital do Estado do Paraná, Brasil. 

 Convidamos os egressos de programas filiado à ANPTUR para a 

submissão de artigos científicos baseados em suas dissertações, conforme 

normas e calendário para submissão, avaliação e apresentação no Seminário 

2019 indicadas abaixo: 

 

1. Objetivo 

 Receber trabalhos que possam concorrer ao Prêmio Mestre Destaque 

ANPTUR 2019. 

 

2. Público-alvo  

 Egressos dos programas filiados à ANPTUR que defenderam as suas 

dissertações em 2018. 

 

3. Calendário 

 20/03/2019 - Início do período de submissão de trabalhos 

 12/05/2019 - Término do período de submissão de trabalhos 
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 01/07/2019 - Divulgação dos resultados dos trabalhos aprovados 

 18 a 20/09/2019 - Realização do XVI Seminário ANPTUR 

 

4. Autoria e Autenticidade 

 Será aceito apenas um trabalho por autor principal para o Prêmio Mestre 

Destaque. O orientador da dissertação será, obrigatoriamente, co-autor do 

trabalho submetido. 

 Os trabalhos deverão ser inéditos, não tendo sido apresentados em outros 

eventos ou publicados em outro meio de divulgação. 

 

5. Submissão 

 Os trabalhos serão submetidos no formato de artigos científicos para uma 

das Divisões Científicas indicadas abaixo (ver ementa na página inicial). 

 I. Destinos Turísticos 

 II. Negócios em Turismo 

 III. Sociedade e Cultura 

 IV. Hospitalidade 

 V. Formação e Pesquisa Científica 

 Além do artigo, será necessário anexar uma cópia da ata da defesa 

comprovando que a mesma aconteceu em 2018 e que o título do artigo é igual 

ao da dissertação. 

A submissão será feita exclusivamente online, no seguinte endereço 

https://www.sisapeventos.com.br/staff/wiew/inscription/event/submission/18   

 Cada artigo deve ser submetido em duas versões: 

 - Versão completa em arquivo PDF, sem identificação dos autores; 

 - Versão resumida em Word, com identificação dos autores (essa versão 

será a publicada nos anais do evento, em caso de aprovação e apresentação no 

Seminário). 
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 As normas para formatação dos trabalhos serão as mesmas da chamada 

de trabalhos regulares, disponível em www.anptur.org.br/seminario/2019/ 

 

6. Avaliação 

 A avaliação obedecerá ao sistema dupla avaliação cega (double blind 

review) e tem como objetivo primar pela qualidade acadêmica e relevância 

científica dos trabalhos selecionados. 

 A avaliação é única e definitiva, não permitindo correções, devendo, 

portanto, os artigos serem submetidos em sua versão final e de acordo com as 

normas aqui estabelecidas. 

 

7. Apresentação e Inscrição 

 Os seis trabalhos melhor avaliados serão agrupados e apresentados 

durante uma sessão especial do Prêmio Mestre Destaque. Os demais trabalhos 

submetidos para o Prêmio que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 serão 

aprovados. No entanto, a sua apresentação acontecerá nas sessões de 

trabalhos regulares das Divisões Científicas.  

 Cada autor terá 10 minutos para apresentação oral do seu trabalho. 

Deverá utilizar o modelo disponível em 

https://www.anptur.org.br/seminario/2019/, respeitando o limite de slides e tempo 

estipulados, a fim de privilegiar o debate e discussões ao final das 

apresentações. Será disponibilizado data show e projetor multimídia. 

 Os trabalhos aprovados serão condicionados à inscrição do seu autor 

principal no evento para sua inclusão na programação do seminário. 

 O idioma oficial do evento é o português, porém os trabalhos poderão ser 

apresentados, também, em espanhol e inglês. 

 

8. Certificação e Premiação 
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 Os certificados de participação e/ou de apresentação de trabalhos serão 

disponibilizados no site do Seminário após seu encerramento. 

 O certificado de apresentação será emitido aos trabalhos apresentados 

oralmente na sessão especial. 

 O Prêmio Mestre Destaque será entregue ao autor do trabalho melhor 

avaliado dentre aqueles submetidos para o referido prêmio. A entrega 

acontecerá em cerimônia prevista na programação. 

 

9. Publicação 

 Serão publicados nos Anais do Seminário 2019 apenas os resumos dos 

trabalhos apresentados, em formato digital e disponibilizados no site do evento. 

O artigo premiado poderá ser beneficiado com o fast track nas revistas de 

turismo apoiadoras do XVI Seminário ANPTUR. 

 

 


