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DIVISÕES CIENTÍFICAS
(Atualizado em 23 de maio. Sujeito a alterações)

I - Destinos Turísticos
Coordenadores: Aguinaldo Cesar Fratucci (UFF) e Sérgio Marques Júnior (UFRN)
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 - Claudia Moraes - UFF; Pedro de
Alcântara Bittencourt César - UCS
2. Planejamento e gestão de destinos turísticos - Edegar Luiz Tomazzoni - USP; Fábia
Trentin - UFF
3. Turismo, espaço e natureza - Sidnei Raimundo - USP; Luzia Neide Menezes
Teixeira Coriolano - UECE

II - Gestão em Turismo
Coordenadores: Silvio Luiz Gonçalves Vianna (UCS) e Fábio Perdigão Vasconcelos
(UECE)
Princípios e fundamentos da gestão aplicados à organizações e negócios em turismo;
qualidade de serviços turísticos; estratégias corporativas para negócios turísticos;
sistemas de informação em turismo; novas tecnologias de informação e comunicação;
inovação e criatividade; marketing para organizações turísticas; comportamento do
consumidor; recursos humanos; temas emergentes em gestão de organizações e de
negócios em turismo.

Grupos de Trabalho - GTs
4. Gestão de negócios turísticos - Sara Joana Gadotti dos Anjos - UNIVALI; Marlei Salete
Mecca - UCS
5. Marketing aplicado ao turismo - Glauber Eduardo de Oliveira Santos - USP; Luiz
Carlos da Silva Flores - UNIVALI
6. Tecnologias da Comunicação e Informação em turismo - André Riani Costa Perinotto
UFPI/UECE; Verônica Feder Mayer - UFF

III - Sociedade e Cultura
Coordenadores: 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;
gastronomia e restauração; manifestações sociais e seus significados para o turismo.;
mobilidades em turismo; lazer e entretenimento.
Grupos de Trabalho - GTs
7. Turismo e cultura - Maria Lúcia Bastos Alves - UFRN; Sandro Campos Neves - UFPR
es - UFF; Airton José Cavenaghi - UAM
9. Gastronomia e restauração - Maria Henriqueta Gimenes - UAM; Rodolfo
Wendhausen Krause - UNIVALI
10. Turismo e sociedade - Miguel Bahl -UFPR; José Roberto Ferreira Guerra - UFPE
11. Mobilidades e turismo - Thiago Allis - USP; Fátima Priscila Morela Edra - UFF
12. Lazer e entretenimento - Ricardo Ricci Uvinha - USP; Bernardo Lazary Cheibub - UFF

IV - Hospitalidade
Coordenadores: 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
13. Hospitalidade nas empresas - Josildete Pereira de Oliveira - UNIVALI; Sérgio Luiz do
Amaral Moretti - UAM
14. Hospitalidade e sociedade - Lélio Galdino Rosa - UFRRJ; Luiz Octávio de Lima
Camargo - UAM/USP

V - Formação e Pesquisa Científica
Coordenadores: Marutschka Martini Moesch (UNB) e Sérgio Rodrigues Leal (UFPE)
Ensino de pós-graduação e pesquisa científica nas áreas do turismo, do lazer e da
hospitalidade; epistemologia aplicada aos campos de estudos 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 níveis de formação; produção científica, qualificação e impacto;
internacionalização da pesquisa e formação de excelência em turismo, lazer e
hospitalidade.
Grupos de Trabalho - GTs
15. Epistemologia, métodos e técnicas da pesquisa em turismo - Kerlei Eniele Sonaglio
UFRN; Everaldo Batista da Costa - UnB;
16. Produção e comunicação científica em turismo - Luciana Araújo de Holanda - UFPE;
Debora Cordeiro Braga-USP;
17. Formação e qualificação para o turismo - Carlos Eduardo Silveira - UFPR; Francisco
Antônio dos Anjos- UNIVALI

