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DIVISÕES CIENTÍFICAS E GRUPOS DE TRABALHO 
 
 
 
O critério de escolha dos Diretores de Divisão Científica - DVs 
Diretores de Divisões Científicas são docentes doutores com longo histórico de participação e 
atuação efetiva na ANPTUR. São membros ou já foram membros de programas associados, 
atuaram como avaliadores de artigos, coordenadores de GTs e estão em dia com o pagamento 
da anuidade de associado individual da ANPTUR. Geralmente, eles são convidados pelo 
Diretor Científico da ANPTUR e tendem a seguir por um período de, no mínimo, dois anos 
nesta posição, dando assim continuidade ao trabalho de um ano para o outro. 
 
O critério de escolha dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho - GTs 
Os coordenadores de GTs devem ser, prioritariamente, docentes membros dos programas 
associados, com histórico de avaliação e participação nos seminários da ANPTUR e estarem 
em dia com sua anuidade de associados individuais. Podem também ser docentes de IES que 
não tenham programas de pós-graduação em turismo, mas que sejam membros ativos da 
ANPTUR em anos passados. Geralmente, eles são convidados pelos Diretores de Divisão 
Científicas, em comum acordo com o Diretor Científico da ANPTUR, e tendem a seguir por 
um período de, no mínimo, dois anos nesta posição, dando assim continuidade ao trabalho de 
um ano para o outro. 
 
O critério de escolha dos Pareceristas de Artigos de Pós-Graduação 
Os Pareceristas de artigos devem ser doutores e estarem cadastrados no sistema SISAP-
ANPTUR. Recomenda-se que estejam em dia com o pagamento da anuidade de associado 
individual da ANPTUR e/ou inscritos no evento do ano. 
 
O critério de escolha dos Pareceristas de Artigos de Graduação 
Os pareceristas de artigos devem ser, no mínimo, doutorandos e estarem cadastrados no sistema 
SISAP-ANPTUR. Recomenda-se que estejam em dia com o pagamento da anuidade de 
associado individual da ANPTUR e/ou inscritos no evento do ano. 
 
Devem ser convidados dois pareceristas por artigo. Em caso de uma reprovação e uma 
aprovação, convidar um terceiro. Se houver dúvidas, os coordenadores do GT decidem em 
conjunto. 
 
Favor pedir aos pareceristas que tenham uma postura inclusiva e pedagógica, oferecendo um 
parecer construtivo e bem construído. Ao receber os pareceres, o coordenador do GT deverá 
cadastrar o seu parecer final no sistema. Sugere-se copiar os pareceres dos avaliadores e, se 
necessário, acrescentar alguma informação relevante que justifique a aprovação ou reprovação 
do trabalho. 
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I - Destinos Turísticos 
Diretores: Aguinaldo Cesar Fratucci (UFF) e Pedro de Alcântara Bittencourt César (UCS) 
 
Abordagens de gestão aplicadas à destinos e locais turísticos; sustentabilidade e 
competitividade de destinos; governança em turismo; políticas nacionais e regionais de 
turismo; planejamento turístico integrado; desenvolvimento local e regional; impactos do 
turismo; território e espaço; turismo e meio ambiente.  
 
Grupos de Trabalho – GTs 
 
1. Políticas nacionais e regionais de turismo: Fábia Trentin (UFF) e Thiago Duarte 
Pimentel (UFJF) 
2. Planejamento e gestão de destinos turísticos: Jaqueline Elicher (UNIRIO) e Isabela 
Fogaça (UFRRJ) 
3. Turismo e Trabalho: Claudia Moraes (UFF) e Iraneide Pereira (IFPE) 
4. Turismo, espaço e natureza: Sidnei Raimundo (USP) e Rosane Lanzer (UCS) 
5. Temas emergentes (assuntos atuais e de relevância para o turismo que ainda não 
possuem corpo para compor um GT específico ou que não se encaixem na proposta dos 
demais GTs das diversas Divisões Científicas): Luiz Gonzaga Godoi Trigo (USP) e 
Patrícia Cristina Statella Martins (UEMS) 
 
 
II - Gestão em Turismo 
Diretores: Glauber Eduardo de Oliveira Santos (USP) e Fábio Perdigão Vasconcelos 
(UECE) 
 
Teoria e prática da gestão de organizações e negócios em turismo; estratégia e planejamento; 
produção e operações; recursos humanos; gestão financeira; gestão da qualidade; marketing 
de destinos e de negócios turísticos; comportamento do consumidor; sistemas de informação 
em turismo; tecnologias de informação e comunicação; inovação e criatividade; 
empreendedorismo.  
 
Grupos de Trabalho – GTs 
 
6. Gestão de negócios turísticos: Tiago Savi Mondo (UFF/IFSC) e Marlei Salete Mecca 
(UCS) 
7. Marketing de negócios e destinos turísticos: Verônica Mayer (UFF) e Luiz Carlos da Silva 
Flores (UNIVALI) 
8. Comportamento do consumidor em turismo: Glauber Eduardo de Oliveira Santos (USP) 
e Pablo Flores Limberger (UNIVALI) 
9. Tecnologias e inovação em turismo: André Riani Costa Perinotto (UFDPar/UECE/UFPR) 
e Luiz Mendes Filho (UFRN) 
10. Eventos: Kettrin Farias Bem Maracajá (UFCG) e Rosislene de Fátima Fontana 
(UNIOESTE) 
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III - Sociedade e Cultura 
Diretores: Thiago Allis (USP) e Vander Valduga (UFPR) 
 
Interface entre turismo, sociedade e cultura; identificação e caracterização de recursos 
culturais materiais e imateriais de interesse turístico; estudos sobre patrimônio, formas de 
preservação e de resgate da história e da memória; meios de valorização da cultura através 
do turismo; importância do turismo na valorização da cultura; cultura alimentar, gastronomia, 
turismo e restauração; manifestações sociais e seus significados para o turismo; mobilidades 
em turismo; lazer e entretenimento. 
 
Grupos de Trabalho – GTs  
 
11. Turismo e cultura: Maria Lúcia Bastos Alves (UFRN) e Isabela Andrade de Lima Morais 
(UFPE) 
12. História e turismo: Airton José Cavenaghi (UAM) e Maria do Carmo Pires (UFOP) 
13. Gastronomia e restauração: Maria Henriqueta Gimenes (UAM) e Vander Valduga (UFPR) 
14. Turismo e sociedade: José Roberto Ferreira Guerra (UFPE) e Marcelo Chemim (UFPR) 
15. Mobilidades e turismo: Thiago Allis (USP) e Camila Moraes (UNIRIO) 
16. Lazer e entretenimento: Ricardo Ricci Uvinha (USP) e Bernardo Lazary Cheibub (UFF) 
17. Estudos de gênero e turismo: Ricardo Lanzarini (UFRN) e Cassiana Gabrielli (UFSCar) 
 
 
IV - Hospitalidade 
Diretores: Sênia Regina Bastos (UAM) e Luciano Torres Tricárico (UNIVALI) 
 
Relação entre acolhedor e acolhido, tanto na dimensão individual quanto coletiva e suas 
interfaces com o turismo; espaços físico-territoriais, organizacionais e ambientais como 
espaços de hospitalidade; práticas de acolhimento nas relações entre comunidades locais e 
visitantes/turistas/migrantes; práticas culturais de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter 
em interações sociais que configuram a hospitalidade nos âmbitos social, privado, público, 
comercial e também digital, não se restringindo ao acolhimento relacionado à visitação 
turística ou ao fenômeno migratório. 
 
Grupos de Trabalho – GTs 
 
18. Hospitalidade nas empresas: Lélio Galdino Rosa (UFF) e Elizabeth Kyoko Wada (UAM) 
19. Hospitalidade e sociedade: Marcia Maria Cappellano dos Santos (UCS) e Leandro 
Benedini Brusadin (UFOP) 
 
 
V - Formação e Pesquisa Científica  
Diretores: Luciana Araújo de Holanda (UFPE) e Carlos Eduardo Silveira (UFPR) 
 
Ensino e pesquisa científica nas áreas do turismo, do lazer e da hospitalidade nos níveis de 
graduação e pós-graduação; epistemologia aplicada aos campos de estudos do turismo; 
paradigmas científicos e produção de conhecimento em turismo; métodos científicos e 
metodologias de pesquisa aplicados aos estudos do turismo; resultados e impactos da 
pesquisa e da formação em turismo; pesquisa como mecanismo de interação entre diferentes 
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níveis de formação; produção científica, qualificação e impacto; internacionalização da 
pesquisa e formação de excelência em turismo, lazer e hospitalidade.  
 
Grupos de Trabalho – GTs 
 
20. Epistemologia, métodos e técnicas da pesquisa em turismo: Kerlei Eniele Sonaglio 
(UnB/UFRN) e Márcia Nakatani (UFPR) 
21. Formação e qualificação para o turismo: Kerley dos Santos Alves (UFOP) e Ilka Bianchini 
(IFS) 
 
 
GRADUAÇÃO DT-I - Destinos Turísticos 
Coordenadores: Vânia Lúcia Quadros Nascimento (UFPA) e Luciana Brandão Ferreira 
(UFMA) 
 
GRADUAÇÃO GT-II - Gestão em Turismo  
Coordenadores: André Falcão Durão (UFPE) e Fabricia Durieux Zucco (UNIVALI) 
 
 
GRADUAÇÃO SC-III - Sociedade e Cultura 
Coordenadores: Izac de Oliveira Belino Bonfim (UFMS) e Bruno Martins Augusto Gomes 
(UFPR) 
 
GRADUAÇÃO H-IV – Hospitalidade 
Coordenadores: Mariana Bueno de Andrade-Matos (USP) e Leilianne Michelle Trindade da 
Silva Barreto (UFRN) 
 
GRADUAÇÃO FPC-V - Formação e Pesquisa Científica 
Coordenadores: Juliana Medaglia (UFPR) e David Leonardo Bouças da Silva (UFMA) 
 


