
 
 

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS 

REGULAMENTO - ARTIGOS PARA OS GRUPOS DE TRABALHO 
 
Os artigos completos deverão ser enviados para e-mail: frontur@unifra.br, em suporte informático pdf, 
respeitando as normas indicadas. 
A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de selecionar, avaliar, aceitar ou recusar trabalhos, sendo que 
todos os interessados receberão um e-mail com a aprovação ou não na sua participação no seminário. 
No final do evento será emitido um certificado para cada autor dos trabalhos apresentados, contendo o título 
do trabalho. 
 
Cada Sessão Temática contará com dois avaliadores, que também assumirão o papel de coordenadores da 
sessão no momento do encontro. 

SESSÕES TEMÁTICAS  

GT1 – Espaços de Fronteira: Turismo Rural e Sustentabilidade  
Coordenação: Profª. Ms. Mara Flora Lottici Krahl (UNB) e Profª. Ms. Rosângela Custódio Cortez Tomaz 
(UNESP) 
 
GT2 – Espaços de Fronteira: Políticas Públicas e Turismo  
Coordenação: Profº. Dr. Mário Carlos Beni e Profª. Ms. Adriana Pisoni da Silva (UNIFRARS) 
 
GT3 – Espaços de Fronteira: Turismo e Cultura 
Coordenação: Profª. Drª. Susana de Araújo Gastal (PUCRS) e Profº. Ms. Mauro José Ferreira Cury 
(UNIOESTE) 
 
GT4 – Espaços de Fronteiras: Gestão em Turismo 
Coordenação: Profº. Ms. Alex Viana e Profª. Ms. Vânia Oliveira Antunes (UNIFRARS) 
 
GT5 – Espaços de Fronteiras: Relações Transnacionais e o Turismo 
Coordenação: Profª. Ms. Vanilde Alves de Carvalho e Prof. Dr. Milton Mariani (UFMS) 

Envio do trabalho completo  
Os trabalhos deverão ser enviados pelo site: www.unifra.br, no momento da inscrição até o dia 01 de 
setembro de 2009. 

Os trabalhos deverão ser submetidos no seguinte formato:  

I - Instruções para envio do resumo: 

O artigo deverá ser de no mínimo 10 páginas e no máximo 15 página, escrito em fonte Times New Roman 
tamanho 12, incluindo ilustrações, bibliografia e notas de final de texto, espaço 1,5, margens superior 3 cm, 
inferior 2 cm , esquerda 3 cm e direita 2 cm  

O corpo do texto deverá conter a idéia central do trabalho, objeto de estudo, resumo, objetivo(s), 
metodologia, resultados, discussão/conclusão e referências bibliográficas. No rodapé, indicar o cargo/função 
e instituição de origem do(s) autor(es) e co-autor(es). 

 



 
• Os capítulos, títulos e subtítulos deverão ser ordenados segundo os seguintes critérios:  
Título: Times New Roman, tamanho 13, normal, negrito. Todas as palavras principais iniciando em 
maiúsculas 
Subtítulo: Times New Roman, tamanho 12, normal, negrito.  
 
Resumo do trabalho, com no mínimo 10 e de no máximo 15 linhas, em um único parágrafo, no mesmo 
idioma do trabalho.  

As palavras-chave deverão constar de um número mínimo de três e no máximo de cinco, separadas entre si 
por ponto final;  

Observações 
• As ilustrações, tabelas e gráficos (Excel ou Power Point), vinculados ao Word, devem ter fonte Times New 
Roman e corpo 10.  

• Não serão aceitos trabalhos com tamanho de arquivo superior a 2 megabytes, assim como trabalhos que 
requeiram softwares não contidos no Microsoft Office para sua completa visualização.  

Somente serão aceitos trabalhos com redação e ortografia adequadas, pois a versão enviada será definitiva, 
não podendo haver alterações posteriores.  

Interessados em submeter trabalhos poderão inscrever de um a 2 trabalhos. A contagem do número de 
trabalhos será por autoria somente.  

REGULAMENTO - POSTERS 
Os resumos dos pôsteres deverão ser enviados pelo site: www.unifra.br, no momento da inscrição, em 
suporte informático pdf, respeitando as normas indicadas. 
A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de selecionar, avaliar, aceitar ou recusar trabalhos, sendo que 
todos os interessados receberão um e-mail com a aprovação ou não na sua participação no seminário. 
No final do evento será emitido um certificado para cada autor dos trabalhos apresentados, contendo o título 
do trabalho. 
Os pôsteres ficarão expostos em datas e horários determinados pela Comissão Organizadora. 
 
I - Instruções para envio do resumo: 
O resumo deverá ser de no máximo 1 página, escrito em fonte Times New Roman tamanho 12, espaço 1,5, 
margens de 2 cm, sem parágrafos. 
O corpo do texto deverá conter a idéia central do trabalho, especificando no título, objeto de estudo, 
objetivo(s), metodologia, resultados, discussão/conclusão e referências bibliográficas. No rodapé, indicar o 
cargo/função e instituição de origem do(s) autor(es) e co-autor(es). 
 
Temáticas para os pôsteres: 
- Espaços de Fronteira: Turismo Rural e Sustentabilidade 
- Espaços de Fronteira: Políticas Públicas e Turismo 
- Espaço de Fronteira: Turismo e Cultura 
- Espaço de Fronteira: Gestão em Turismo 
- Espaço de Fronteira: Relações Transnacionais e o Turismo 
 
Os resumos deverão ser enviados pelo site: www.unifra.br, no momento da inscrição até o dia 01 de 
setembro de 2009.  
 
II - normas para confecção e apresentação dos pôsteres 



 
 
-O tamanho do pôster deverá ser de 90 cm x 1,20cm (no máximo)*; apresentando ao alto, em destaque, os 
seguintes itens: Título do Trabalho (maiúsculas, fonte próxima 70), nome do autor(es) Relator (fonte 
próxima  a  40); 
-Texto formatado em duas colunas, digitado em Word, Fonte Times New Roman, fonte próxima 30, 
espaçamento simples, Destacar em maiúsculas (fonte próxima a 40) os seguintes elementos: RESUMO, 
INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS/DISCUSSÃO, CONCLUSÃO, 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (fonte próxima 30); 
-Inserir no pôster o logotipo do FRONTUR (que será enviado por e-mail aos resumos aprovados); 
-As figuras e tabelas deve ser indicadas no corpo do texto, numeradas e com descrição (título para tabela e 
rodapé para figura); 
-As palavras-chave deverão constar de um número mínimo de três e no máximo de cinco, separadas entre si 
por ponto final;  

-O (s) autor (es) do trabalho dever(ão) permanecer junto ao pôster, durante o tempo estipulado pela 
Comissão Organizador para responder às questões dos interessados. É proibida a apresentação do pôster por 
terceiros.  

OBS: Não mande em hipótese alguma seu resumo ou trabalho diretamente para o coordenador de sessões 
temáticas. 

Resultado 

� Após a avaliação dos trabalhos, haverá divulgação dos aprovados no site do FRONTUR e da 
UNIFRA, a partir do dia 15 de setembro de 2009. 
 
 
*Os trabalhos que não respeitarem estas medidas serão desconsiderados; 
 

Comissão Organizadora 
Profª. Ms. Adriana Pisoni da Silva 

Profª . ESp. Eva Regina Coelho 
Profª. Ms. Patrícia Martins 

Profª. Drª. Susana de Araújo Gastal  
 

 

 

 


