PREMIO MESTRE DESTAQUE ANPTUR 2018

REGULAMENTO
A Associação Nacional de Pesquisa e Pós‐Graduação em Turismo – ANPTUR, instituição civil
sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ 07.473.253/0001‐2, com sede e foro na cidade de São
Paulo, SP, torna público e convoca os interessados para submissão de artigos científicos
resultantes das dissertações de mestrado, ao Prêmio Mestre Destaque ANPTUR 2018, de
acordo com o estabelecido neste Regulamento.

1. OBJETIVO DO PREMIO
Reconhecer o mérito autoral pela produção de trabalhos acadêmicos de relevância
cientifica e social, com efetivo potencial de contribuir com a construção do conhecimento
em Turismo e Hospitalidade.

2. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
2.1 Do trabalho:
a) O trabalho será submetido em formato de artigo científico, respeitadas as mesmas
normas de submissão para as Divisões Cientificas e template disponível em
https://www.anptur.org.br/seminario/2018/
b) O artigo deverá ter o título idêntico ao da dissertação defendida e aprovada em seus
respectivos programas no ano de 2017;
c) O orientador deverá constar como co-autor do artigo submetido ao prêmio.
2.2 Do autor:
a) Ser egresso de um dos programas de pós‐graduação filiados a ANPTUR e adimplentes
em 2017;
b) Ter defendido sua dissertação no ano de 2017;
c) Ser associado da ANPTUR como membro individual e ativo no ano da submissão.
d) Comprovar a defesa e aprovação da dissertação no PPG associado (ata, declaração,
certidão ou equivalente).

3. CALENDÁRIO
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Sistema de Submissão online disponível
no
Portal ANPTUR
https://www.anptur.org.br/seminario/2018/,
conforme
calendário abaixo:
Atividade
Data limite para Submissão dos trabalhos

Datas limites
Até 30 de junho de 2018

Resultado dos trabalhos classificados para apresentação Até 31 de julho de 2018
Resultado final e premiação dos três melhores trabalhos 21 de setembro de 2018

4. SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
5.1
Os trabalhos submetidos serão avaliados no sistema double blind review por
pareceristas convidados, preferencialmente, de programas não associados à ANPTUR;
5.2
Os trabalhos avaliados serão classificados por ordem decrescente, conforme média
das avaliações dos pareceristas;
5.3 Os trabalhos classificados nos 6 primeiras colocações, serão apresentados em grupo
de trabalho especial denominado GT Destaque a ser incluído na programação geral do
Seminário ANPTUR 2018.
5.4 Ao trabalho melhor avaliado entre os classificados será outorgado o Prêmio Mestre
Destaque ANPTUR 2018.
5. PREMIAÇÃO
Serão premiados os três melhores trabalhos, como segue:
a)
Primeiro lugar: certificado e prêmio no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
b)
Segundo lugar: certificado de mérito acadêmico
c)
Terceiro lugar: certificado de mérito acadêmico

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
A não observação desses critérios implicará na exclusão do trabalho do processo de
avaliação e de sua possível classificação e premiação.
Os casos omissos serão decididos pela Diretoria da ANPTUR.

São Paulo, 14 de maio de 2018.
Rosana Mara Mazaro
Diretora Presidente da ANPTUR

