1º SEMINÁRIO ONLINE
“OS IMPACTOS DA COVID‐19 E A RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE DO TURISMO”
CHAMADA DE RESUMOS E ARTIGOS
A primeira edição do Seminário Online “Os impactos da Covid‐19 e a recuperação da atividade do
turismo” tem como objetivo proporcionar o intercâmbio e discussão entre pesquisadores e
profissionais no turismo e áreas afins. O evento será composto por grupos de trabalhos e mesas‐
redondas, com o intuito de estimular redes de colaboração e agendas de pesquisa em torno dos
temas propostos. São esperadas contribuições de pesquisadores em todos os estágios da carreira
acadêmica, bem como profissionais preocupados com os efeitos da pandemia e a retomada das
atividades do turismo. Diante das condições impostas pela pandemia, o seminário será realizado
inteiramente online nos dias 23 e 24 de novembro de 2020.
Temas do seminário
o
o
o
o
o
o
o

Impactos da Covid‐19 e a recuperação dos negócios no turismo;
Efeitos da Covid‐19 sobre o comportamento dos turistas;
Implicações da pandemia sobre a competitividade dos destinos;
Inovações e soluções para o turismo em tempos de pandemia;
O futuro do setor de hospitalidade no pós‐Covid‐19;
Lazer e tempo livre durante o distanciamento social;
Turismo cultural e novas formas de relacionamento no pós‐pandemia.

Os resultados esperados do Seminário são: o esboço de uma agenda de pesquisa sobre turismo e
suas implicações, a construção de uma plataforma para discussões e colaborações contínuas e a
produção e disseminação de conteúdo acadêmicos.
Comitê Científico
Paulo Henrique Assis Feitosa (USP); Débora Cordeiro Braga (USP); Karina Solha (USP); Clarissa M.
R. Gagliardi (USP); Ana Carolina Pádua Machado (USP); Benny Kramer Costa (USP).
Processo de inscrição e prazos
As contribuições de acadêmicos e profissionais serão selecionadas de acordo com sua originalidade
e aderência com os objetivos do Seminário.
Componentes da submissão
Um resumo de no máximo 350 palavras e uma breve biografia acompanhada de uma declaração
dos interesses de pesquisa atuais (máximo de 250 palavras) como um documento do Word deverão
ser enviados para seminario.turismo@usp.br até 14/10/2020. Não haverá extensão dos prazos e
inscrições posteriores não serão consideradas.
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Para resumos aceitos
Todos os candidatos serão notificados sobre o resultado da seleção dos resumos até 19/10/2020.
Os autores devem enviar o artigo completo ou um resumo estendido de aproximadamente 2.000
palavras, em formato de texto editável (word), para o endereço seminario.turismo@usp.br até
16/11/2020. Submissões fora desse prazo não serão consideradas. Os artigos completos podem ser
redigidos em inglês, espanhol ou português e devem seguir as normas de submissão da Revista
Turismo em Análise – RTA ou PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review.
Oportunidades de publicação
Os melhores artigos completos selecionados pela Comissão Científica serão indicados para um fast‐
track da Revista Turismo em Análise (RTA) ou PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review e tal
decisão será informada até dia 30/11/2020. A partir do comunicado os autores devem submeter a
versão final do artigo, nos respectivos sites das revistas, revisando se todas as normas do periódico
indicado estão contempladas, até dia 23/12/2020. Desta forma, garante‐se que os artigos
selecionados são automaticamente enviados para revisão por pares.
Valores de inscrição: Gratuito.
Datas importantes
o
o
o
o
o
o

14/10/2020 – Data limite para envio do resumo (máx. 350 palavras) e breve biografia.
19/10/2020 – Divulgação dos resultados.
26/10/2020 – Abertura das inscrições.
16/11/2020 – Data limite para envio do artigo completo ou resumo estendido.
23/11/2020 – Início do evento.
30/11/2020 – Divulgação dos indicados para publicação (fast‐track).

Para obter mais informações: seminario.turismo@usp.br
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