
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
MESTRADO E DOUTORADO EM TURISMO E HOSPITALIDADE (PPGTURH/UCS) 

 

NID OBSERVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INTELIGÊNCIA TURÍSTICA E TERRITORIAL (ODITT) 
Dúvidas? Entre em contato: semintur2021@gmail.com 

 

X SEMINÁRIO DE PESQUISA EM TURISMO DO MERCOSUL (SEMINTUR) 
II ESCOLA INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM TURISMO  

II CURSO INTERNACIONAL DE TURISMO CIENTÍFICO (ISTN) 
(Modalidade on-line) 

8 a 12 NOVEMBRO DE 2021  
 

TEMA: “DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E TERRITORIAL  
BASEADO EM CONHECIMENTO” 

 

CIRCULAR N. 1 

 

TRADIÇÃO, VANGUARDA, INOVAÇÃO: três características que marcam a trajetória científica 

do SEMINTUR. 

 

Promovido pelo Mestrado e Doutorado em Turismo e Hospitalidade da UCS - 

PPGTURH, a 1ª edição do Seminário em Pesquisa em Turismo do Mercosul - SEMINTUR ocorreu 

em 2003. Até 2006, teve edição anual, passando a bianual desde então.  

Já em sua concepção inicial contemplava a internacionalização do evento expressa na 

sua denominação, como também a importância de atentar aos desafios postos ao turismo pelas 

oscilações e mudanças conjunturais e estruturais simultaneamente locais e globais, marcadas 

pela intensificação crescente dos fluxos e deslocamentos em um novo mundo com complexo 

delineamento econômico-social, interconectividade e virtualidade atreladas às novas 

tecnologias intelectuais. Nessa concepção, a clareza da importância de fomentar o 

amadurecimento e fortalecimento de parcerias institucionais.  

Nesse contexto, a atualidade e inovação se impuseram igualmente na seleção temática 

dos eventos, a exemplo da última edição já voltada ao desenvolvimento baseado em 

conhecimento e inteligências coletivas e territoriais, sistema de inteligência cultural e 

observação e inteligência territorial – temas emergentes e de ponta na área.  

Para 2021, buscando ampliar e consolidar essa abordagem, o tema eleito foi 

Desenvolvimento turístico e territorial baseado em conhecimento. E, para desenvolvê-lo, 

definiram-se como objetivos: 

1. Promover acesso ao estado da arte no que tange ao desenvolvimento turístico e 

territorial baseado em conhecimento, trazendo à reflexão como o turismo se 
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relaciona com os territórios que o recebem e, especialmente, como essa relação 

está vinculada: 

✓ à produção e aplicação de conhecimentos na área; 

✓ a estratégias de desenvolvimento turístico baseadas em conhecimento; 

✓ à articulação de atores turísticos em torno de redes de informação e de 

conhecimento; 

✓ à constituição de inteligências coletivas por meio do turismo, assim como à 

utilização de técnicas de Inteligência Territorial. 

2. Ensejar oportunidade de perspectivar e fomentar projetos e parcerias 

abrangendo relações acadêmicas interinstitucionais, como as que vêm sendo 

empreendidas junto à Red Internacional de Investigación y Desarrollo en 

Turismo Científico/Internacional Scientific Tourism Network (ISTN) e Instituições 

Parceiras Nacionais (UFPEL) e Internacionais (Universidad Austral de Chile-UACH 

e Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia-CIEP, Chile; Université 

Grenoble-Alpes-UGA, França e Université du Quebéc Trois-Riviévers – UQTR, 

Canadá).  

Mas a perspectiva da inovação no Semintur não para por aí. Ela está presente em dois 

outros aspectos: 

a) na integração, nesta edição do evento, de outros importantes eventos 

internacionais que pela primeira vez ocorrem no Brasil: a Escola Internacional de 

Inovação Turística (promovida em parceria com a UACH), e o Curso Internacional 

de Turismo Científico (promovido em parceria com a Rede ISTN). Com isso, 

estreitam-se vínculos do PPHTURH com programas do país e do exterior e com redes 

de pesquisa do Chile, Canadá e da França, conforme explicitado no Programa. 

b) Na estruturação do evento em cursos e módulos integrados desenvolvidos na 

modalidade on-line. 

 

Aqui, uma ressalva: o Semintur com esta proposta estava programado na 

modalidade presencial para o ano de 2020, o que não se fez possível em função do 

contexto pandêmico. 
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SEMINTUR 2021 - ESTRUTURA EM CURSOS E MÓDULOS: DIFERENTES OPÇÕES DE INSCRIÇÃO 

E CERTIFICAÇÕES 

 

A partir da integração dos 3 eventos serão disponibilizados aos participantes 6 cursos 

com carga horária entre 12 e 24 horas, conforme programação anexa.  

Algumas informações importantes: 

✓ As vagas são limitadas. 

✓ Os cursos são compostos pelos módulos informados na programação; 

✓ Como existem módulos comuns a diferentes cursos é possível inscrever-se em mais de 

um curso; 

✓ As inscrições em módulos específicos está condicionada a disponibilidade de vagas 

remanescentes depois de concluído o prazo para inscrição nos cursos. 

✓ As certificações serão por curso e/ou por módulo, conforme a modalidade da inscrição 

realizada.   

✓ As certificações nos cursos está condicionada a frequência em 5 módulos (Cursos de 

12 horas) e 10 módulos (Cursos de 24 horas – no caso do Curso Internacional de Turismo 

Científico obrigatória entrega de atividades do Módulo EAD Assíncrono).  

PÚBLICO-ALVO  

✓ Pesquisadores, graduados, graduandos, pós-graduados, pós-graduandos; 

✓ Gestores públicos e privados; 

✓ Operadores do trade turístico 

 

PRÉ-INSCRIÇÕES (MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE) 

As vagas são limitadas. Para assegurar a oportunidade de acesso às vagas em cursos e módulos, 

solicita-se o preenchimento, até o dia 17 de outubro, do Formulário (on-line) de Manifestação 

de Interesse, indicando curso(s) e módulo(s) em que tem interesse de inscrição. Os links para 

a inscrição definitiva serão enviados diretamente aos interessados em cada curso ou módulo, 

acompanhados de informações complementares sobre a data limite para inscrição, valores e 

condições de pagamento. 

 

LINK PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: 

https://forms.gle/gk3zGT4C1S3Es5qG9 
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PROMOÇÃO: 

 

 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM OBSERVAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO E INTELIGÊNCIA TURISTICA E TERRITORIAL (NID ODITT)  

 

APOIO: 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


