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ANUIDADE E INSCRIÇÕES

A anuidade é cobrada conforme as categorias dos associados. Lembramos que,
conforme o Estatuto vigente, a ANPTUR dispõe de 03 categorias de associados,
sendo:
1. Membros Efetivos: instituições de ensino superior com programas de
pós-graduação stricto sensu em Turismo, Hospitalidade e áreas afins,
com oferta permanente e regular de cursos de mestrado e/ou
doutorado, oficialmente recomendados por órgão oficial e competente
vinculado ao Ministério da Educação, com direito a voz e voto;
2. Membro Institucional: Outras instituições de ensino superior, centros,
núcleos, institutos, fundações e demais entidades nacionais e
internacionais comprometidas com o ensino da pós-graduação e com a
pesquisa científica na área e que contribua para a execução dos
objetivos da associação e com seu compromisso com a sociedade, com
direito a voz;
3. Membro Individual: docentes, pesquisadores, discentes regulares e
egressos dos programas de pós-graduação na área e afins, estudiosos e
profissionais dedicados aos seus temas e todos aqueles cujos interesses
coincidam e contribuam com as finalidades da associação, com direito
a voz.
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Os valores das anuidades para as categorias supracitadas correspondem à:
MEMBRO EFETIVO:
A anuidade do Membro Efetivo corresponde ao valor de 03 (três) Salários
Mínimos – SM. Logo, considerando o SM de 2021 no valor de R$ 1.100,00 (mil e
cem reais), a anuidade do Membro Efetivo em 2021 é de R$ 3.300,00 (três
mil e trezentos reais).
MEMBRO INSTITUCIONAL:
A anuidade do Membro Institucional corresponde ao valor de 01 (um) SM, ou
seja, R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
MEMBRO INDIVIDUAL:
A anuidade de Membros Individuais da ANPTUR corresponde ao valor de 10%
(dez por cento) de 03 (três) SM vigentes, ou seja, R$ 330,00 (trezentos e
trinta reais).
A anuidade e a inscrição no Seminário podem ser realizadas na página do
evento: https://www.anptur.org.br/seminario
Visto o contexto econômico atual e visando alcançar um maior número de
membros individuais associados, a ANPTUR está ofertando descontos especiais
àqueles que se associarem até o dia 31 de maio, conforme tabela a seguir:
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ASSOCIADOS ANPTUR

Período

Até 31/05/2021
(após o término das submissões)
De 01/06 a 31/07/2021
(após a divulgação dos resultados)
De 01/08 a 10/09/2021
(reta final para o evento)

Professores/Pesquisadores/
Profissionais

Estudantes de
pós-graduação/graduação

ANUIDADE + INSCRIÇÃO

ANUIDADE + INSCRIÇÃO

R$ 297,00 + INSCRIÇÃO GRATUITA NO EVENTO
(desconto de 10% na anuidade)

R$165,00 + INSCRIÇÃO GRATUITA NO EVENTO
(desconto de 50% na anuidade)
R$ 247,00 + INSCRIÇÃO GRATUITA NO EVENTO
(desconto de 25% na anuidade)

R$ 330,00 + R$120,00 = R$ 450,00
R$ 330,00 + R$ 240,00 = R$ 570,00

R$ 330,00 + INSCRIÇÃO GRATUITA NO EVENTO

NÃO ASSOCIADOS ANPTUR

Período
Até 31/05/2021
(após o término das submissões)
De 01/06 a 31/07/2021
(após a divulgação dos resultados)
De 01/08 a 10/09/2021
(reta final para o evento)

Professores/Pesquisadores/
Profissionais

Estudantes de pós-graduação

Estudantes de graduação

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

R$ 330,00

R$ 330,00

R$ 60,00

R$ 490,00

R$ 330,00

R$ 60,00

R$ 590,00

R$ 330,00

R$ 60,00
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ATENÇÃO!
As inscrições para o XVIII Seminário ANPTUR seguem até o dia 10 de setembro
de 2021. Não serão aceitas inscrições após o período, por isso, fique atento(a)
aos prazos e orientações.
O evento será realizado entre os dias 22 a 24 de setembro, até lá,
divulgaremos toda a programação. Entre as atividades, manteremos as ações
pré-evento, como anteriormente. Também serão realizadas atividades
exclusivas para associados(as) ao longo do ano, todas em caráter virtual.
Lembramos que o pagamento da anuidade não garante sua participação no
evento. Assim, mesmo aqueles que se associarem e tiverem direito a isenção,
deverão se inscrever no XVIII Seminário ANPTUR, para permitir o acesso à
plataforma virtual do evento.
Quaisquer dúvidas, entre em contato através do e-mail: anptur@gmail.com /
anptur@anptur.org.br
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