
Idioma 

3.1 Os idiomas oficiais dos trabalhos para apresentação no VI FÓRUM CIENTÍFICO DE 

GASTRONOMIA, TURISMO E HOTELARIA são o português, o espanhol e o inglês. 

Autores 

Poderão ser submetidos até 5 (cinco) artigos por autor incluindo as coautorias; sendo 01 (um) 

como primeiro autor e os demais como segundo ou terceiro autor. Cada autor poderá 

apresentar até 2 (dois) trabalhos. 

Quando o trabalho selecionado possuir mais de um autor, serão observados os seguintes 

critérios: a) número máximo de 5 (cinco) autores em cada trabalho; b) pelo menos um dos 

autores deverá se inscrever no VI FÓRUM CIENTÍFICO DE GASTRONOMIA, TURISMO E 

HOTELARIA e comparecer ao evento para apresentação do trabalho classificado;  

4.4 A submissão dos trabalhos deverá ser realizada através do site. Caberá ao autor definir o 

eixo no qual deseja que seu trabalho seja inscrito, avaliado e classificado, considerando o 

exposto no item 2. 

Os autores precisam enviar dois arquivos de cada trabalho submetido:  

- Um documento sem a identificação da autoria;  

- Um documento com a identificação da autoria. 

Normas de apresentação dos trabalhos  

Os resumos expandidos deverão ter no mínimo 1 500 (mil e quinhentos) e, no máximo, 2500 

(dois mil) palavras digitadas, incluindo ilustrações e referências. Os resumos expandidos 

deverão estar no formato e estrutura do template disponibilizado no site do evento. 

A Comissão Científica considerará o trabalho NÃO APROVADO ao constatar o(s) nome(s) do(s) 

autor(es) em quaisquer partes do trabalho ou identificação oculta.  

Os trabalhos deverão ser remetidos à Comissão Científica do VI FÓRUM CIENTÍFICO DE 

GASTRONOMIA, TURISMO E HOTELARIA pelo site do evento até as 23h59 do dia 21/08/2018 

(terça-feira). Os trabalhos enviados após essa data serão considerados desclassificados, sem 

direito a recursos de qualquer natureza.  

Divulgação dos resultados 

A divulgação do resultado dos trabalhos avaliados será feita no dia 31/08/2018 no site do 

evento. 

No dia 28/09/2018 a Comissão Científica do IV FÓRUM DE GASTRONOMIA, TURISMO E 

HOTELARIA disponibilizará a relação final dos trabalhos aprovados por grupo de trabalho no 

site WWW.UNIVALI.BR/fcgturh 

Grupos Temáticos 

- GT Planejamento Turístico e Espaço Urbano e Rural; 

- GT Gestão em Gastronomia, Turismo e Hotelaria; 

- GT Turismo e Aspectos Ambientais; 



- GT Aspectos Socioculturais em Gastronomia, Turismo e Hotelaria; 

- GT Educação e Formação Profissional  

- Gt Inovação, Internacionalização, Aspectos Étnicos-Raciais e Educação Ambiental em 

Gastronomia, Turismo e Hotelaria. 

Equipe Envolvida no Evento: 

Ana Paula Lisboa Sohn (Professora) 

Emiliana da Silva Campos Souza ( Professora) 

Francisco Antonio dos Anjos ( Professor) 

Josildete Pereira Oliveira (Professora) 

Marcos Arnhold Junior ( Professor) 

Pablo Flores Limberger ( Professor) 

Paulo dos Santos Pires ( Professor) 

Bianka Capucci Frisoni (Professor) 

Silvia Regina Cabral ( Professor) 


