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Mestrado Profissional em Gestão de
Negócios Turísticos da UECE - Até
31/07/2021. Mais informações em:
www.uece.br/mpgnt
Mestrado e Doutorado em
Hospitalidade da UAM - Até
07/08/2021. Mais informações em::
portal.anhembi.br/pos-
graduacao/cursos/ppghospitalidade
Mestrado Profissional em Turismo do
IFS - Até 13/08/2021. Para mais
informações, CLIQUE AQUI E ACESSE O
EDITAL. 
Mestrado e Doutorado em Turismo da
UFRN - 01/08 a 15/10/2021. Mais
informações em:
posgraduacao.ufrn.br/ppgtur

Vários programas de pós-graduação em
turismo e hospitalidade seguem com
editais abertos. Confira os prazos:

Editais abertos
A Terceira Escola de Ciência Avançada em
Mobilidades traz como tema os “Métodos
Móveis”, e ocorrerá de 04 a 15 de outubro
de 2021, nas segunda, quartas e sextas.

O evento conta com um conjunto de cinco
aulas com especialistas que contarão suas
experiências de pesquisas móveis, além dos
Ateliês de Pesquisa.

Todas as atividades da SPMob2021 são
gratuitas e acontecerão em formato virtual.
O acesso às aulas será liberado apenas
para as pessoas previamente inscritas.

As inscrições vão até 31 de julho. Para mais
informações, acesse:
spmob2021.wixsite.com/website

Ciência, Pesquisa, Turismo, Hospitalidade, Novidades sobre a ANPTUR e
seus Programas de Pós-Graduação Associados
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SPMob2021

http://www.uece.br/mpgnt
https://portal.anhembi.br/pos-graduacao/cursos/ppghospitalidade/#tab2
http://www.ifs.edu.br/images/propex/Editais/2021/Edital_002_Sele%C3%A7%C3%A3o_PPMTUR_2021.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/propex/Editais/2021/Edital_002_Sele%C3%A7%C3%A3o_PPMTUR_2021.pdf
https://posgraduacao.ufrn.br/ppgtur
https://spmob2021.wixsite.com/website


A Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Turismo da UFPR está com edital aberto
para credenciamento de docentes junto ao
PPGTUR, até o dia 23 de agosto de 2021. 

Para se credenciar, o docente precisa cumprir
alguns requisitos, tais como: ter título de doutor
em qualquer área do conhecimento; comprovar
atividades de ensino na graduação nos últimos 4
anos; coordenar ou participar de Projetos de
Pesquisa cadastrados e atualizados e em efetivo
desenvolvimento; estar vinculado a no máximo
dois Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu,
entre outros pontos. 

Para mais informações, consulte o edital no link:
www.prppg.ufpr.br/site/ppgturismo/pb/2021/06
/17/credenciamento-de-docentes-ppgtur/

Parabéns aos novos
coordenadores!
A Anptur dá boas-vindas e parabeniza Ilka
Maria Escaliante Bianchini,  nova
coordenadora do PPMTUR/IFS, e Pedro de
Alcântara Bittencourt César, novo
coordenador do PPGTURH/UCS, programas
de pós-graduação associados à nossa
entidade.

Credenciamento de
docentes no
PPGTUR/UFPR
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http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgturismo/pb/2021/06/17/credenciamento-de-docentes-ppgtur/


O Ciclovida UFPR, programa de extensão da Universidade Federal do Paraná, que propaga a
cultura da mobilidade urbana com foco na bicicleta, está percorrendo os 340 km do litoral
paranaense para traçar a Rota Caiçara, mapeando e registrando informações sobre segurança
viária, grau de dificuldade do percurso, atrações turísticas, pontos de apoio, entre outras
questões importantes. O objetivo do projeto é consolidar uma Rota de Cicloturismo entre os
sete municípios litorâneos do Paraná valorizando a cultura Caiçara, as Unidades de
Conservação, empreendedores e iniciativas de turismo sustentável, favorecendo a ampliação
do fluxo turístico para o litoral e o desenvolvimento das diferentes vocações turísticas da
região. Para saber mais, siga: @programaciclovidaufpr

Livros
gratuitos

 
Você sabia que o PPGTUR-
USP disponibiliza livros de
turismo e áreas afins de
forma gratuita para
download em sua página?

Aproveita para baixar tudo e
ter sua biblioteca virtual:
www.each.usp.br/turismo/liv
ros.php

Decolonizando o Turismo 
Foi lançado neste mês de julho, no canal da Extensão e
Cultura UFPE no Youtube, o documentário "Decolonizando
o turismo: Rituais Indígenas com Ayahuasca". Apresentado
por Kleytton Rodrigues, estudante de Turismo da UFPE, o
material traz as vozes dos nativos da Terra, que
compartilharam um pouco de seus saberes sagrados. 

O principal objetivo é evidenciar uma prática turística
pouco explorada no Estado de Pernambuco, onde a
principal motivação de deslocamento é a busca por cura
através das Medicinas Sagrados dos Povos Originários do
Brasil.

O documentário é uma iniciativa da BICC - Bolsa de
Incentivo à Criação Cultural (BICC), chamada pública aberta
pela Diretoria de Cultura da Proexc em 2020 que busca
fomentar a realização de produtos artístico-culturais por
parte de estudantes. O documentário está disponível neste
link: www.youtube.com/watch?v=Ss7LPGSxKVM com 
 legendas em português e inglês. 
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Rota Caiçara 
de Cicloturismo

@fetografo

https://www.instagram.com/programaciclovidaufpr/
http://www.each.usp.br/turismo/livros.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ss7LPGSxKVM


No Brasil, uma das cidades com cultura náutica mais
pujante é o município de Niterói, no Rio de Janeiro. Além de
dispor de belas praias com boas condições de
balneabilidade durante todo o ano, o município fluminense
conta com diversas ilhas oceânicas e um litoral bastante
recortado. Adicionalmente, Niterói possui a maior
densidade de clubes náuticos do país, propiciando diversas
opções para que embarcações de vários tamanhos possam
atracar e fundear na cidade. 

O Turismo Náutico Niterói é um Projeto de Pesquisa
Aplicada, realizada em parceria entre a Faculdade de
Turismo e Hotelaria da UFF, a Prefeitura de Niterói e a
Fundação Euclides da Cunha. Juntos, buscam posicionar o
município de Niterói como um líder no cenário do turismo
náutico brasileiro, promovendo a visibilidade internacional
destas atividades e abrindo oportunidades para o turismo
responsável e sustentável.  

O projeto tem como objetivo documentar o potencial do
turismo náutico em Niterói, avaliar a competitividade da
cidade de acordo com o comportamento da demanda e
desenvolver um plano estratégico que direcione ações e
investimentos no setor.

A equipe é formada por docentes e discentes da
instituição, e tem na coordenação a professora Verônica
Mayer (conselho fiscal da Anptur) e o professor Marcello
Tomé (vice-presidente da Anptur 2017-2020).

Se interessou pelo projeto? Então dá uma conferida nas
informações disponíveis no site:
turismonautico.uff.br e no perfil do Instagram: 
 @turismonautico_niteroi
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UFF é destaque em 
projeto de Turismo Náutico

Projeto de
Turismo
Rural em
parceria
com o MTur
também é
executado
pela UFF
A UFF, o MTur e o MAPA
estão trabalhando em
parceria no projeto
“Experiências do Brasil
Rural”, que tem como
objetivo fomentar e apoiar
o fortalecimento do
turismo em áreas rurais do
país.

O coordenador do projeto
é o professor Osiris
Marques, atual diretor
administrativo da Anptur. A
UFF é encarregada de
diagnosticar quais são as
principais dificuldades das
rotas escolhidas, capacitar
e qualificar os agricultores
familiares locais, além de
ajudá-los a promover seus
produtos e serviços no
mercado do turismo. 

O projeto tem enfoque em
produtos associados ao
turismo, definidos a partir
de quatro cadeias
produtivas: queijos, vinhos,
cervejas e frutos da
Amazônia. 

Para mais informações,
acesse:
pesquisaturaf.uff.br

http://turismonautico.uff.br/
https://www.instagram.com/turismonautico_niteroi/
https://pesquisaturaf.uff.br/


ANPTUR – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo
CNPJ: 07.473.253/0001-21

           www.anptur.org.br/seminario/2021

           anptur@anptur.org.br / anptur@gmail.com

           www.facebook.com/Anptur

           www.instagram.com/anptur

Diretoria Acadêmica da Anptur
confirma a presença de conferencista
para o XVIII Seminário Anptur

O h5 da RBTur no Google Acadêmico
chegou a 15 em 2021. Vale lembrar que a
CAPES já indicou que o Google Acadêmico
será base para o Qualis a partir deste
ano. Parabenizamos toda a equipe
envolvida neste crescimento, bem como
os demais periódicos em Turismo, que
continuam resistindo e contribuindo com
a pesquisa e a ciência no país.

RBTur sobe 4 pontos no índice do Google
Acadêmico
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Além do já então confirmado Gustavo Segura Sancho,
Ministro de Turismo da Costa Rica, para a abertura do
Seminário, teremos a honra de receber em nosso evento
Andrea Saayman, Professora de Economia na North-West
University (África do Sul), Professora Convidada na Kore
University of Enna (Itália), Presidente da International
Association for Tourism Economics (IATE) e Vice-Diretora da
Seção de Turismo e Hospitalidade do International Institute
of Forecasters (IIF).

https://www.instagram.com/rbtur.org.br/

