APRESENTAÇÃO
O EBTUR - Encontro de Bacharéis em Turismo da UNESPAR - Universidade Estadual do
Paraná Campus de Apucarana é um evento de caráter técnico científico voltado para
acadêmicos do curso de Turismo, egressos deste mesmo curso, demais acadêmicos do
Campus e de outros Campi da UNESPAR, acadêmicos de outras instituições de ensino de
Apucarana, Vale do Ivaí e região, bem como para profissionais do Trade Turístico e
interessados no assunto; a fim de atender aos anseios dos discentes, para a disseminação
do conhecimento e a socialização das experiências adquiridas ao longo do curso.
O evento que faz parte da disciplina de Planejamento e Organização de Eventos do Curso
de Turismo e apresentará nesta décima quinta edição, palestras, bate-papos e a exposição
de trabalhos científicos, na forma de pôster (painéis), contribuindo assim para a formação
dos acadêmicos com uma visão abrangente, crítica e reflexiva de sua formação na atividade
turística.
Para esta edição do evento serão aceitos trabalhos relacionados à área do Turismo,
escritos/desenvolvidos por discentes da UNESPAR Campus de Apucarana.
Cronograma
Período de Inscrição e submissão de trabalhos científicos: Até o dia 25/10/2018.
Prazo Prorrogado: Inscrição e submissão de trabalhos científicos:
Até o dia 31/10/2018.
Envio de aceite dos trabalhos, pela Comissão Organizadora: Até o dia 05/10/2018.
Apresentação dos trabalhos (pôster/painéis ou comunicação oral): 14/11/2018.
Inscrições
As inscrições deverão ser feitas pela Internet no portal:
www.fecea.br
1. Para envio dos trabalhos a serem apresentados no EBTUR, o participante deverá seguir,
na íntegra, as normas para a submissão, apresentadas abaixo. Para a submissão,
deverão ser indicados o autor e os co-autores e orientador.
2. Cada trabalho corresponderá a um certificado.
3. A análise e seleção dos trabalhos estarão a cargo da Comissão Científica, cujas
decisões serão soberanas. Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail:
ebtur.unespar.apucarana@gmail.com
Obs.: Só serão analisados os trabalhos enviados no prazo estabelecido e que atenderem às
normas a seguir.

Normas para submissão de pôsteres científicos


Todos s pôsteres aprovados serão expostos na área de circulação do Auditório
Gralha Azul durante a realização do evento, nos dias 12, 13 e 14 de novembro de
2018, das 19 às 22 horas.



Os autores dos trabalhos selecionados serão responsáveis por afixá-los na área de
circulação interna e deverão retirá-los após o término do evento.



O(s) autor(es) deverá(ão) estar ao lado de seu trabalho durante a exposição para
estabelecer uma interlocução com os demais participantes e avaliadores.



Para Normatização para pôster, verificar o Anexo I desta Apresentação, que
posteriormente será enviada via e-mail, para utilização na confecção do banner.

Organização: 2º Ano de Turismo.
Coordenação do evento: Prof. Fernando H. Rivelini.
Coordenação auxiliar (área científica): Profa. Dorotéa Tchopko.
Comissão Científica: Professores do Curso de Turismo da UNESPAR, Campus de
Apucarana.
Comissão Avaliadora: Professores do Curso de Turismo da UNESPAR, Campus de
Apucarana.

NORMATIZAÇÃO PARA BANNER
O Banner deverá ser confeccionado em lona ou papel de outdoor, com cordão, com as
seguintes medidas: 1,20 m de altura e 0,90 m de largura;
Tamanho da fonte: o tamanho mínimo adotado para fonte deverá ser 25, se sobrar espaço
poderá ser maior, desde que não prejudique a estética do trabalho. O espaçamento entre
linhas é 1,5 cm. Sugestões: para o título usar Arial 60, autores Arial 36, texto Arial 25,
referências e nota de rodapé Arial 16;
No cabeçalho deve conter: centralizado, no topo do material, o logotipo da UNESPAR,
entre dois espaços (ou dentro de uma faixa) abaixo do logotipo, vem o título do trabalho,
centralizado, caixa alta e em negrito, entre dois espaços abaixo do título vem a autoria, o
nome do(s) autor(es) do trabalho, alinhado(s) à direita, sobrenome em caixa alta, vírgula
nome, com nota de rodapé identificando orientador do trabalho, curso, ano, e e-mail de
contato;
No corpo do texto: usar caixa alta somente para os títulos dos itens (TÍTULO,
INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS, CONCLUSÃO, REFERÊNCIAS, etc.).
Fica a critério do autor, dividir o texto em colunas ou não, desde que a divisão seja feita no
máximo em duas colunas, alinhadas e com texto justificado; bem como as Margens sem
delimitações, priorizando o que ficar esteticamente melhor.

Os pôsteres serão expostos na área de circulação interna do evento, no dia e horário
especificados pela comissão organizadora do evento, como mencionado anteriormente.
Os autores dos trabalhos selecionados serão responsáveis por colocá-los na área de
circulação interna e deverão retirá-los após o término do evento. Também deverão estar ao
lado de seu trabalho durante toda a explicação para estabelecer uma interlocução com os
demais participantes e avaliadores, na noite estabelecida para tal.
No conteúdo de texto:
Introdução: Deve apresentar uma breve definição do problema pesquisa, justificando a
relevância do estudo.
Objetivo: Deve estabelecer o(s) objetivo(s) do estudo.
Método: Deve apresentar o delineamento metodológico do estudo (tipo de pesquisa;
amostra/população/cenário; critérios de inclusão e exclusão; fonte, período, procedimento de
coleta e análise dos dados). Informar, se for o caso, o número do protocolo de aprovação do
projeto de pesquisa, emitido por um Comitê de Ética em Pesquisa.
Resultados: Deve apresentar os resultados parciais ou finais do trabalho,
sem interpretações ou comentários. Podem ser apresentados de forma descritiva e/ou
por meio de tabelas, quadros e figuras.
Conclusão/Considerações Finais: Deve ser clara e objetiva, responder ao(s) objetivo(s), e
estar fundamentada nos resultados.
» Referências: Devem seguir as Normas da ABNT em vigência.

ANEXO I

