MENSAGEM DA COMISSÃO ELEITORAL

A Comissão Eleitoral - ANPTUR 2022, em atenção ao edital “CONSULTA ELEITORAL
PARA A ESCOLHA DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO” em seu Art. 7º, vem pela
presente comunicar que finalizou a análise da documentação enviada para a
inscrição e a confirmação da situação dos membros individuais que compõem a
chapa candidata junto à Diretoria Administrativo-Financeira da entidade.
A Chapa Integração está homologada para participar da eleição que ocorrerá em
Assembleia Geral Ordinária da entidade, em 20 de setembro de 2022, com início às
08h, em primeira chamada, com 2/3 dos membros efetivos, ou às 08h15, em
segunda chamada, com os associados presentes.
Dessa forma, solicita-se divulgação do resultado desta homologação por meio do
site da ANPTUR, até as 23h59 do dia 10 de setembro de 2022.
Atenciosamente,
Comissão Eleitoral – ANPTUR 2022
Mariana Bueno de Andrade Matos
Marcelo de Barros Tomé Machado
Elizabeth Kyoko Wada

ANPTUR – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Turismo | CNPJ: 07.473.253/0001-21
@anptur
anptur@anptur.org.br / anptur@gmail.com
www.anptur.org.br/seminario/2021/

PLANO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO
PERÍODO 2022-2024 - CHAPA INTEGRAÇÃO

A proposta da presente chapa surgiu de conversas entre os colegas que já se
conhecem de longa data e que atuam no campo da educação e investigação em
turismo, hospitalidade e áreas afins. Optamos por equilíbrio na composição: todos
os membros institucionais têm 1 componente na chapa; há membros que já
ocuparam posições na diretoria e membros que ocupam pela primeira vez; há 7
mulheres e 6 homens; há colegas de variadas áreas do conhecimento no campo do
turismo, hospitalidade e afins.
Esta proposta está aberta a revisões e sugestões a qualquer momento pelos
membros da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo ANPTUR.
1. NOSSOS VALORES
Os valores que norteiam nossa proposta são semelhantes aos da atual diretoria
(gestão 2020-2022), sendo eles:
1. Valorização dos nossos associados
2. Fortalecimento institucional
3. Transparência na gestão
4. Ampliação e estreitamento da comunicação
5. Responsabilidade social com as pessoas e com o desenvolvimento da área
no Brasil.

2. COMPOSIÇÃO DA CHAPA
Diretoria Executiva
Presidência - Alexandre Panosso Netto - EACH-USP
Vice Presidência - Leilianne Michelle Trindade da Silva Barreto - UFRN
Diretoria Científica - Sérgio Rodrigues Leal - UFPE
Diretoria Acadêmica - Maria Henriqueta Sperandio Garcia Gimenes Minasse - UAM
Diretoria Administrativa - Osiris Ricardo Bezerra Marques - UFF
Diretoria Institucional - Luciano Torres Tricárico - UNIVALI
Diretoria de Comunicação - Juliana Medaglia-Silveira - UFPR
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Conselho Fiscal
Membro titular - Maria Amália Silva Alves de Oliveira -UNIRIO
Suplente - Kerlei Eniele Sonaglio - UNB/UFRN
Membro titular - Ilka Maria Escaliante Bianchini - IFS
Suplente - Fábio Perdigão - UECE
Membro titular - Pedro de Alcântara Bittencourt César - UCS
Suplente - Kerley dos Santos Alves - UFOP

3. PROPOSTA DE AÇÃO
3.1. Valorização dos Nossos Associados
● Continuar promovendo a aproximação entre os programas associados para
que desenvolvam atividades em conjunto.
● Identificar, junto aos programas associados, ações que possam contribuir
para fortalecer o ensino da pós-graduação da área, como workshops,
minicursos e outras atividades interinstitucionais ofertadas em plataforma
virtual. Estas ações serão abertas somente para os associados (membros
efetivos e individuais), versarão sobre diferentes temas (conteúdos teóricos,
metodológicos, apresentação de resultados de pesquisas mais amplas) e
permitirão aos cursos o compartilhamento de suas ações de referência.
● Oferecer apoio e suporte aos grupos de docentes que estão elaborando
propostas de novos programas, compartilhando as boas práticas dos PPGs já
em funcionamento;
● Promover reuniões periódicas com os coordenadores dos programas
associados como forma de ampliar a escuta e o alinhamento das diversas
ações da associação.
3.2. Fortalecimento Institucional
● Seguir ampliando e estreitando a relação com as principais entidades
científicas e do turismo nacional e internacional, tais como, CNPQ, CAPES,
SBPC, ABRATUR, MTUR, t-FORUM, REDE BRASILEIRA DOS
OBSERVATÓRIOS DE TURISMO (RBOT), Comissão de Turismo da Câmara
Federal, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado
Federal, Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo
(FORNATUR) e demais associações científicas e relacionadas ao turismo,
hospitalidade e áreas afins da América Latina.
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● Aprofundar o processo de internacionalização com entidades parceiras
institucionais de pesquisa e pós-graduação em Turismo e Hospitalidade no
âmbito da América Latina.
● Representação da ANPTUR junto ao Ministério do Turismo como instituição
catalisadora do trade turístico brasileiro com o objetivo de apresentar
propostas de pesquisa, planejamento e gestão.

3.3 Transparência na Gestão
● Buscar dar acesso aos associados às informações contábeis da associação.
● Continuar elaborando e disponibilizando para os associados relatórios de
gestão em bases periódicas.
● Seguir tornando públicas as diversas ações da associação através dos
nossos canais de comunicação.
3.4 Ampliação e Estreitamento da Comunicação
● Ampliar e estreitar a comunicação com os associados.
● Gerenciar as ferramentas de comunicação com a comunidade em geral, tais
como lista de e-mail própria, canal no Youtube e Newsletter periódica.
● Fortalecer as redes sociais, em especial a lista de e-mails, Facebook,
Instagram, Telegram e Whatsapp.
● Divulgar possibilidades de promoção de pesquisas com instituições
internacionais, cursos e sites de interesse.
● Dinamizar o portal e fortalecer a sua segurança digital.

3.4 Responsabilidade Social com as Pessoas e com Desenvolvimento da Área
no Brasil
● Seguir e incentivar as práticas éticas e responsáveis no campo de atuação,
fundamentadas no Código de Ética Mundial para o Turismo, da Organização
Mundial do Turismo.
● Ampliar a abrangência e contribuição para o correto desenvolvimento do
turismo por meio da construção de um documento aberto que indique os
principais rumos que o turismo nacional pode seguir, entre eles, a inclusão
social ampla, focado nas pessoas, desenvolvimento sustentável, inovação,
criatividade, responsabilidade social, entre outros fatores.
● Construir uma agenda nacional de pesquisa em turismo e hospitalidade com
a participação efetiva dos/as associados/as.
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3.6 Outras Ações
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo - RBTUR
● Seguir garantindo a autonomia do corpo de editores.
● Manter e melhorar as condições técnicas e financeiras para a
operacionalização da revista.
● Ampliar a projeção da revista em nível internacional, notadamente na
América Latina.
● Viabilizar e ampliar a indexação da revista em bases de reconhecida
relevância internacional elevando seu fator de impacto e consequentemente
a elevação de sua qualidade.
Pesquisa e divulgação científica
● Criar editais para financiar pesquisas dos associados de acordo com a
disponibilidade financeira da ANPTUR.
● Divulgar editais de pesquisa, inovação e tecnologia que incentivem a
colaboração entre instituições, no intuito de compor equipes interinstitucionais
de pesquisadores.
● Incentivar os pesquisadores da área de turismo, hospitalidade e áreas afins a
citarem os autores e revistas brasileiras em seus estudos e pesquisas,
fortalecendo e ampliando o fator de impacto das mesmas.
● Buscar novas fontes de financiamento de pesquisa, instituições e
associações privadas.
● Identificar e sistematizar os Grupos de Pesquisa em vigência vinculados aos
programas associados e divulgar tais informações no portal da ANPTUR.
● Identificar junto aos programas associados (coordenadores e docentes)
interesses de pesquisa que possam gerar parcerias entre PPGs.

Seminário Anual
● Dar continuidade ao processo de inovação e dinamização do Seminário
Anual de forma a mantê-lo interessante e atraente para o público-alvo, com o
objetivo de trazer conteúdos do interesse da comunidade acadêmica e
ampliar a conexão entre os participantes.
● Atrair revistas da área com reconhecida qualidade de forma a viabilizar e
facilitar a publicação dos melhores artigos no formato fast track.
● Criar premiação dos melhores trabalhos e reconhecimento das IES que
aprovarem o maior número de trabalhos no seminário.

4

● Identificar, a partir das avaliações das edições anteriores do Seminário
ANPTUR e da consulta às coordenações dos programas associados,
melhorias que possam ser aplicadas às atividades acadêmicas do evento.
● Seguir com a abertura para a participação dos estudantes de graduação,
para que possam paulatinamente se inserirem no campo da investigação.

4. CONHEÇA OS COMPONENTES DA CHAPA
Diretoria Executiva
Presidência - Alexandre Panosso Netto - EACH-USP
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/3071575734587237)
Possui graduação em Filosofia (1994) e graduação em Turismo (1998), ambas pela Universidade
Católica Dom Bosco, pós-graduação em História do Brasil pela Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul (1999), pós-graduação em Turismo: planejamento, gestão e Marketing pela Universidade
Católica de Brasília (2002), mestrado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(2001), doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (2005),
pós-doutorado em turismo pela Universidad Europea Miguel de Cervantes, em Valladolid, Espanha
(BOLSA CNPQ-2011) e Livre-Docência em Teorias do Turismo (2012) pela EACH-USP. Atualmente é
professor, com dedicação exclusiva, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade
de São Paulo (EACH/USP), na qual atua no curso de graduação em Lazer e Turismo e onde
coordenou, de 2014 a 2017, o Programa de Pós-Graduação em Turismo, sendo vice-coordenador na
gestão 2018-2020 e é o atual coordenador na gestão 2020-2022. Atuou também no Programa de
Pós-Graduação em Estudos Culturais de 2011 a 2016. Foi vice-presidente da Associação Nacional
de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo ANPTUR na gestão 2015-2017 (www.anptur.org.br) e seu
seu diretor científico na gestão 2018-2020, sendo seu atual presidente na gestão 2020-2022. Tem 32
trabalhos apresentados nos seminários da ANPTUR em 15 edições do evento.

Vice Presidência - Leilianne Michelle Trindade da Silva Barreto - UFRN
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/2679486695792235)
Doutora em Administração (2011) pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (FEA/USP). Mestre em Administração (2007) e Bacharel em Turismo
(2005) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Atuou como Secretária Municipal
de Turismo de Tibau do Sul. Atualmente, é professora do Departamento de Turismo e Coordenadora
do Programa de Pós-Graduação em Turismo (PPGTUR) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Editora da Revista de Turismo Contemporâneo - RTC. Atua como vice-líder do Grupo de
Estudos em Gestão do Turismo (GESTUR/UFRN). Tem experiência na área de Turismo, com ênfase
em Eventos. É pesquisadora nas áreas de Turismo e Gestão de Pessoas. Participou de 9 edições do
Seminário da ANPTUR, com 15 trabalhos apresentados.

Diretoria Científica - Sérgio Rodrigues Leal - UFPE
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/9559630444113123)
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Professor Associado do Departamento de Hotelaria e Turismo e Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco (PPHTur/UFPE). É
Bacharel em Turismo (1999) com MBA em Administração de Marketing de Serviços (2004) pela
UFPE, Mestre em Turismo (2001) pela Universidade James Cook - Austrália, Doutor em Turismo
(2009) pela Universidade de Surrey - Inglaterra, e realizou pesquisa pós-doutoral (2013-4) na Breda
University of Applied Sciences - Holanda. Foi Diretor Acadêmico da Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (Anptur) na gestão 2018-2020 e é o seu atual Diretor
Científico (2020-2022). Foi Diretor e Vice Diretor da Academia Internacional para o Desenvolvimento
da Pesquisa em Turismo no Brasil (Abratur), Secretário da Association For Tourism In Higher
Education (Associação Britânica para a Educação Superior em Turismo), Diretor de Turismo de
Ipojuca/Porto de Galinhas, Professor Adjunto da UFRN e professor de diversas instituições
particulares de ensino superior em Pernambuco. Participou de 6 edições do Seminário da Anptur,
apresentando 8 trabalhos.

Diretoria Acadêmica - Maria Henriqueta Sperandio Garcia Gimenes Minasse - UAM
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/6807582118593348)
Graduada em Turismo pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Planejamento e
Organização do Turismo pela mesma instituição, Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do
Paraná (2003) e Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná (2008), com estágio
pós-doutoral na Universidad de Vigo (2011). Foi professora do Curso de Turismo na Universidade
Federal do Paraná entre fevereiro de 1999 e agosto de 2011, professora dos cursos de
Administração, Geografia e Turismo na Universidade Federal de São Carlos entre agosto de 2011 e
junho de 2015 e desde então é professora das áreas de Gastronomia e Hospitalidade na
Universidade Anhembi Morumbi, atuando na graduação em Turismo, na graduação tecnológica em
Gastronomia, no Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade e no Mestrado Profissional em
Gestão em Alimentos e Bebidas da Universidade Anhembi Morumbi. Atua principalmente nos
seguintes temas: gastronomia, hospitalidade & comensalidade, serviços em alimentos e bebidas,
turismo e patrimônio cultural. É editora da seção de Gastronomia da Revista Rosa dos Ventos (UCS).
Participou em doze edições do Seminário da ANPTUR em diferentes funções e teve, no período, 16
trabalhos apresentados

Diretoria Administrativa - Osiris Ricardo Bezerra Marques - UFF
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/1401073089905179
Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense (1999), mestre em
Economia pela Universidade Federal Fluminense (2002), fez doutorado sanduíche na área de
Economia Internacional na University of Leeds (2006) e doutorado na área de Macroeconomia
Internacional pela Universidade Federal Do Rio de Janeiro (2007). Atualmente é professor adjunto do
Departamento de Turismo e professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo
(PPGTUR) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Coordenador do Observatório do Turismo,
grupo de pesquisa ligado à Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF. Tem experiência na área de
Economia, com ênfase em Economia do Turismo e Estatísticas e Indicadores do Turismo, atuando
principalmente nos seguintes temas: Indicadores e estatísticas do turismo, economia do turismo e
avaliação de impactos econômicos do turismo.

Diretoria Institucional - Luciano Torres Tricárico - UNIVALI
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/9420174776726570)
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (FAU USP 1999),
parte da graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (UNESP 1994), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São
Paulo (USP 2004) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (USP
2008). Coordenador do Programa de Pós-graduação em Turismo e Hotelaria da Universidade do
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Vale do Itajaí, SC, Brasil. Bolsista Produtividade CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (a partir de 2020). Comendador por mérito social acadêmico concedido pela
Associação Brasileira de Liderança (2015). Título de Embaixador da Qualidade pela Associação
Brasileira de Liderança (2017). Título de Chanceler Master pela Associação Brasileira de Liderança
(2019). Atualmente é professor e pesquisador da Universidade do Vale do Itajaí (curso de graduação
de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Turismo e Hotelaria; Tecnólogo em Design de
Interiores; Especialização em Design de Interiores; Programa de Pós-graduação em Turismo e
Hotelaria; Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental e disciplina do Núcleo de
Disciplinas Internacionalizadas - Arquitetura Brasileira). Coordenador do LaPa - Laboratório de
Paisagismo Aplicado da Universidade do Vale do Itajaí. Líder do Grupo de Pesquisa Turismo,
Hospitalidade e Gastronomia, vinculado ao CNPq. Pesquisador vinculado ao CNPq. Editor da Revista
Turismo: Visão e Ação. Avaliador ad hoc de vários periódicos científicos nacionais e internacionais na
área em que atua. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em
Planejamento e Projeto do Espaço Urbano, Paisagem e Paisagismo, atuando principalmente nos
seguintes temas: urbanização, urbanização em São Paulo, cultura e patrimônio. Participou de todas
as edições da ANPTUR desde 2013 com apresentação de trabalhos, coordenação de mesas de
grupos de trabalho, avaliador de trabalhos e membro de diretoria da divisão científica Hospitalidade.

Diretoria de Comunicação - Juliana Medaglia-Silveira - UFPR
Resumo do lattes (http://lattes.cnpq.br/5292267261816076)
Doutora em Ciência da Informação pela Escola de Ciência da Informação da UFMG (2017). Possui
graduação em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi (1998), Especialização em Marketing
Empresarial pela UFSC (2002), Mestrado em Comunicación y Turismo pela Universidad de Malaga,
España (2005), além de Especialização em Gestão Social pela UP/Unindus (2008). Atualmente é
Professora Adjunto IV do Departamento de Turismo da Universidade Federal do Paraná - UFPR
(graduação e mestrado). Coordenadora do Observatório de Turismo do Paraná (OBSTUR/PR) e
co-líder do Grupo de Pesquisa: Turismo, Educação, Emprego e Mercado (TEEM/CNPq). Possui
experiência na área de Turismo, atuando principalmente nos seguintes temas de pesquisa:
organização da informação e gestão do conhecimento, marketing de destinos turísticos, demanda
turística, educação e mercado de trabalho, turismo e gênero.

Conselho Fiscal
Membro titular - Maria Amália Silva Alves de Oliveira - UNIRIO
Resumo do lattes (http://lattes.cnpq.br/6526337310731511)
Doutora em Ciências Humanas (Antropologia). Mestre em Antropologia e Graduada em Ciências
Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ). Graduada em Turismo (UNESA).
Professora Associada do Departamento de Turismo e Patrimônio da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO). Pós-doutora pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/Rio).Foi coordenadora
do Programa de Pós Graduação em Memória Social (PPGMS/UNIRIO) no período entre 2019 a
2022. Docente do Programa de Pós Graduação em Ecoturismo e Conservação (PPGEC/UNIRIO).
Atua como docente nas disciplinas Patrimônio Turístico Brasileiro, Memória e Patrimônio e Povos
Tradicionais. Foi editora-chefe da Revista Itinerarium - Periódico de Turismo. É editora adjunta da
Revista Ecoturismo e Conservação. É editora-chefe da Revista Brasileira de Ecoturismo. Lidera o
Grupo de Pesquisa Turismo e Sociedade (GETS) desde o ano 2006. Membro da Associação de
Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR). Associada efetiva da ABA (Associação Brasileira
de Antropologia) e da APA (Associação Portuguesa de Antropologia) . Publicou 3 livros autorais.
Organizou 2 coletâneas e 2 livros. Desenvolve pesquisas sobre os temas Patrimônio, Memória e
Alimentação. Coordena projetos de pesquisa financiados pelo Conselho Nacional de Pesquisa
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(CNPQ) e pela Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ). É
bolsista do Programa Jovem Cientista 2019-2022 da FAPERJ.

Suplente - Suplente - Kerlei Eniele Sonaglio - UNB/UFRN
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/1823313556538300)
Bacharel em Turismo (ESTH), Especialista em Turismo Empreendedor (UFSC), Mestre e Doutora em
Engenharia Ambiental (UFSC). Possui experiência no ensino de graduação em Turismo, Hotelaria e
Gastronomia (ASSESC, Estácio de Sá, UFRN e UnB), pós-graduação lato sensu (ASSESC) e stricto
sensu em Turismo (UFRN). Atuou na Coordenação de Orientação de Mestrado do Laboratório de
Ensino a Distancia - LED/UFSC. Foi Coordenadora do curso de Graduação em Turismo da ASSESC
e da UFRN. Atuou como Chefe do Departamento de Turismo da UFRN e como Coordenadora do
PPGTUR (Mestrado e Doutorado) da UFRN. Atualmente é Professora Associada III no Centro de
Excelência em Turismo (CET) da Universidade de Brasília (UnB). Atua como professora permanente
no Programa de Pós-Graduação em Turismo (PPGTUR) da UFRN. É editora-chefe da Cenário:
Revista Interdisciplinar em Turismo e Território (CET-UnB). Integra grupos de pesquisa vinculados à
Universidades e cadastrados no CNPq sendo integrante do Grupo de Pesquisa em Planejamento e
Organização do Turismo - GEPPOT - UFRN e do Laboratório de Estudos de Turismo e
Sustentabilidade (LETS) - UnB e é vice-lider no Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Turismo UnB. Participou de projetos de pesquisa e de extensão na área do Turismo e coordenou projetos
financiados pelo CNPq. Orientou trabalhos de conclusão de curso de Graduação, Iniciação Científica
(Pibic-CNPq), Mestrado e Doutorado. Na ANPTUR, coordenou o Grupo de Trabalho na área de
Epistemologia e Turismo e em Planejamento do Turismo. Atua como vice-presidente da ANPTUR
2020-2022. É Coordenadora de Gestão de Atividades na Graduação, vinculado ao decanato de
Ensino de Graduação da UnB. Possui diversas publicações em eventos, organização de livro,
capítulos de livro e periódicos nacionais e internacionais qualificados pela CAPES. Em seu currículo
Lattes os termos mais frequentes na contextualização da produção científica e tecnológica são:
Turismo, Planejamento Turístico, Transdisciplinaridade e Complexidade no e do Turismo,
Sustentabilidade e Resiliência Turística.

Membro titular - Ilka Maria Escaliante Bianchini - IFS
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/5443415317135554)
Doutora em Ciência da Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Sergipe com Doutorado
Sanduíche no CEGOT da Universidade de Coimbra - PT (2019), Mestrado em Geografia pela
Universidade Federal de Mato Grosso (2006), Graduação em Administração de Empresas pela
Universidade Federal de Mato Grosso (1997), Graduação em Turismo pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (1990), Graduação em Pedagogia pela UNISUL (2008). Tesoureira voluntária
na ASDEREN - Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora - SE,
Professora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo. Atualmente é coordenadora do
Mestrado Profissional em Turismo - PPMTUR do Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju.

Membro suplente - Fábio Perdigão Vasconcelos - UECE
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/2358953760401618)
Graduado em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará- UFC (1979), com
Especialização em Oceanografia pela Universidade de São Paulo USP (1984), Doutorado em
Ciências da Terra com ênfase em Oceanografia Ambiental Costeira pelo Instituto de Ciências e
Técnicas da Universidade de Nantes na França (1992) e Pós-Doutorado em Geografia na área de
Gestão Integrada da Zona Costeira no Laboratório de Geografia, Litoral e Mar do Instituto de
Geografia e Planejamento Regional da Universidade de Nantes na França (2003). Professor
Associado da Universidade Estadual do Ceará, atuando na Graduação em Geografia com a
Disciplina de Oceanografia. Fundador e Professor Permanente do Mestrado e Doutorado em
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Geografia da UECE (Nota 4 CAPES) com as disciplinas de Gestão Integrada da Zona Costeira e
Seminários de Tese. Atua nas Especializações em Planejamento e Gestão Ambiental, e Turismo e
Meio Ambiente da UECE com as disciplinas de Dinâmica de Sistemas Litorâneos e Impactos
Sócioambientais do Turismo Litorâneo. Atualmente é Coordenador do Mestrado Profissional em
Turismo da UECE. Coordenador e Líder do Grupo de Pesquisa do Laboratório de Gestão Integrada
da Zona Costeira (LAGIZC), certificado pela UECE e cadastrado no CNPq. Tem experiência
profissional e publicações de livros, artigos científicos e trabalhos técnicos na área ambiental costeira
com ênfase em gestão integrada, análise de impactos ambientais, perícia ambiental, oceanografia
costeira, dinâmica costeira, poluição ambiental e impactos do turismo litorâneo. Atualmente é
Presidente da Comissão Executiva de Concursos e Vestibulares da UECE - CEV.

Membro titular - Pedro de Alcântara Bittencourt César - UCS
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/0900226519393513)
Doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo (2007), Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade de Taubaté (1989), mestre em Planejamento e Gestão em Turismo Ambiental e Cultura
pelo Centro Universitário Ibero Americano (2002) e especialista em Planejamento e Marketing
Turístico (SENAC-SP, 2000). Docente Adjunto III na Área do Conhecimento de Artes e Arquitetura e
Professor Permanente no Mestrado e Doutorado em Turismo e Hospitalidade da Universidade de
Caxias do Sul (UCS). Professor Visitante do Programa de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento
Regional da Universidade de Taubaté (UNITAU) e do Centro de Investigações sobre Espaços e
Organizações da Universidade do Algarve (CIEO-UAlg). Autor de inúmeras publicações com
destaque ao material de Educação para o turismo do Ministério do Turismo, o livro Turismo e
Planejamento Sustentável pela Educs e, atualmente, publicações na Universidade do Algarves,
Universidade do Minho e Universidade de Coimbra. Coeditor da revista Rosa dos Ventos, Líder do
Grupo no CNPq em Estudos Urbanos e do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento em Cultura, Arte
e Patrimônio, da UCS. Tem experiência e pesquisa na área de Turismo, Artes, Hotelaria e Arquitetura
e Urbanismo, com ênfase em Planejamento, Planejamento Urbano e Regional, Patrimônio cultural,
Turismo cultural e Enoturismo.

Suplente - Kerley dos Santos Alves
Resumo do Lattes (http://lattes.cnpq.br/0155112780470566)
Pós doutora em Ciências Sociais pelo Centro de Estudos sobre Democracia, Cidadania e Direito do
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra(UC). Doutora em Psicologia pela PUC-MG e
estágio Sandwich pela Universitat Autonoma de Barcelona, .Graduada em Administração pela
Universidade Federal de Ouro Preto, graduada em Psicologia e em Turismo pelo Centro Universitário
Newton Paiva. Especialização em Administração Pública, Especialização em Educação/Interpretação
Ambiental e especialização em Gerenciamento de Empresas. Mestre em Turismo e Meio Ambiente
pelo Centro Universitário de Ciências Gerenciais (UNA). Técnica em Química, Técnica em Patologia/
análises clínicas. Professora adjunta do quadro efetivo da Universidade Federal de Ouro Preto,
Coordenadora do Programa de Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômico Ambiental e
Professora na Escola de Direito, Turismo e Museologia. Pesquisadora Associada da Cátedra Unesco
Água-Mulher-Desenvolvimento (UFOP), vinculada ao Grupo de pesquisa Turismo, Patrimônio,
Relações Sociais e de Trabalho (DETUR) e membro do Observatório Internacional de Inclusão,
Interculturalidade e Inovação Pedagógica (OIIIIPe), membro do grupo Trabalho e saúde mental da
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP), vinculada ao Núcleo
de Pesquisas em Políticas Públicas de Turismo (CET/UNB). Atua principalmente nos seguintes
temas: Intervenções psicossociais - Turismo, Trabalho, Gênero, Ambiente, Políticas públicas.
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