A Sede Regional Chorotega da Universidade Nacional de Costa
Rica e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul do Brasil
CONVOCAM
Ao XI Congresso Internacional sobre Turismo Rural e
Desenvolvimento Sustentável (CITURDES)
Período de realização: 14 a 16 de novembro de 2018
Local: Campus Nicoya
Universidade Nacional de Costa Rica
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PRIMEIRA CIRCULAR
TEMA CENTRAL DO CONGRESSO: Turismo rural, inclusão social e
espacial para o desenvolvimento das regiões.
No período de 14 a 16 de novembro de 2018 será realizado no Campus de
Nicoya da Universidade Nacional de Costa Rica o XI Congresso Internacional
sobre Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável (CITURDES). Este é um
esforço conjunto entre a Universidade Nacional de Costa Rica e a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. É a primeira vez que o CITURDES será realizado
em terras centro-americanas e estamos otimistas e alegres de poder recebê-los.
O tema central está em harmonia com a declaratória da Universidade Nacional
do ano 2018 como o ano da “Autonomia, Regionalização e dos Direitos Humanos”.
Desde o século passado o turismo foi considerado como uma ferramenta que
ajuda as diferentes regiões a combater a pobreza mediante o estímulo ao
crescimento econômico dos países em desenvolvimento. Não obstante, são
muitos os estudos que colocam em discussão os aspectos negativos e os
aspectos positivos que levam a seguir investigando para incidir positivamente na
política pública.
A província de Guanacaste, onde se vai realizar o congresso, é rural e com
indicadores socioeconômicos abaixo da média nacional. O turismo é considerado
o motor da economia regional, por isso esta atividade é fundamental para a
geração de renda das famílias.
OBJETIVO
Refletir sobre o estado e os avanços das investigações interdisciplinares sobre
o turismo nos espaços rurais em nível internacional com ênfase na América Latina
e o Caribe, com vistas a análises e difusão dos conhecimentos, resultados e
aportes mais recentes.
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O CONGRESSO ESTÁ DIRIGIDO AOS


Investigadores do turismo tanto da América Latina como do resto do
mundo.



Membros de universidades, centros e institutos de investigação turística ou
disciplinas relacionadas ao turismo.



Estudantes de graduação e de pós-graduação interessados no estudo do
turismo.



Empresas privadas e sociais de serviços turísticos



Instituições governamentais e não governamentais e governos locais.



Público em general interessado.

SEDE
Campus Nicoya, Universidade Nacional de Costa Rica
LUGAR E DATA
Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, de 14 a 16 de novembro de 2018
MODALIDADES DE COMUNICAÇÕES
As propostas a serem apresentadas poderão ser apresentações orais (trabalho
completo) e em pôster, atendendo aos seguintes aspectos.
1. EIXOS TEMÁTICOS DAS PROPOSTAS
A) Bases epistemológicas e estudos críticos do turismo rural.
B) Multi, inter e transdisciplinariedade do turismo rural.
C) Tecnologias da informação e comunicação no turismo rural.
D) Inovação e sobrevivência empresarial no turismo rural.
E) Políticas públicas, planejamento e gestão do turismo nos espaços rurais.
4

F) Turismo rural inclusivo e Direitos Humanos.
G) Desenvolvimento regional e impacto sócio territorial do turismo rural:
estudos comparativos e de casos.
H) Cultura, identidade e conservação patrimonial nos espaços rurais.
I) Turismo, educação e formação nos espaços rurais.
2. ENVIO DE RESUMOS DE TRABALHOS
Os resumos de trabalhos deverão ser enviados ao correio eletrônico
citurdes2018@gmail.com, com uma extensão de no máximo 1000 palavras (em
língua espanhola ou portuguesa) e deverá conter o seguinte formato de
apresentação:
Tema
Objetivo geral
Alcances (Enfoque teórico e espacial)
Metodologia
Resultados
Palavras chave

3. ENVIO DE TRABALHOS E PÔSTERS
Os trabalhos de investigação, relatórios ou revisões concluídas serão
apresentadas em formato oral (exposição completa) e deverão ser enviadas no
sistema

ingressando

no

endereço:

www.citurdes2018.ac.cr

(página

em

construção), enquanto que aqueles trabalhos que se encontrem em etapas menos
avançadas ou que o Comitê Científico decida poderão ser apresentadas no
formato de pôster.
Um autor poderá participar em apenas um único trabalho completo (em
espanhol ou em português). Poderá se aceitar até no máximo três autores por
5

cada trabalho submetido. Assim mesmo, poderá participar como autor ou coautor
em um pôster.
Estudantes que desejem participar devem apresentar seu trabalho completo ou
pôster com as mesmas especificações. O trabalho completo deverá conter as
seguintes informações:
A. DADOS PESSOAIS
Na parte superior do trabalho as informações deverão vir na seguinte ordem:
-

Título do trabalho.

-

Nome (s) do (s) autor/es.

-

Instituição a que pertence e/ou patrocina.

-

Grupo de Investigação

-

Correio eletrônico.
B. CONTEÚDO DO TRABALHO
A extensão máxima do texto é de 12 páginas, tamanho do papel carta,

incluídas figuras, mapas, gráficos e bibliografias.
Deve conter as seguintes partes: Título do trabalho (máximo 15 palavras, em
maiúsculas), autor (es) (máximo três), instituição que pertence, endereço
eletrônico (primeira página), resumo (150 palavras máximo) e palavras chaves
(não mais de cinco), em espanhol (adicionalmente o resumo deve ser incluído
em inglês ou português) introdução, objetivos, metodologia, enfoque teórico,
resultados e discussão, conclusões e bibliografia. Deve-se adotar a normativa
APA (sexta edição para citações e referências.
O texto deverá ser digitado no software Microsoft Office Word, letra Arial 11,
espaçamento 1,5, com os parágrafos separados por una linha e sem recuo.
Margens superior e inferior de 2,5 cm e laterais (esquerdo e direito) de 3,0 cm.
Páginas numeradas na borda inferior direita.
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C. APRESENTAÇÃO DO PÔSTER
O pôster é uma síntese do processo investigativo e deve conter:


Título do trabalho (máximo 15 palavras em maiúsculas), autor (es) (máximo
três), instituição que pertence, direção eletrônica (primeira página), resumo
em espanhol (90 palavras máximo), palavras chaves (não mais de cinco),
introdução,

objetivos,

metodologia,

enfoque

teórico,

resultados

e

discussão, conclusões e bibliografia. Se deve usar a normativa APA sexta
edição para citações e referências.


Seu conteúdo deve ser atrativo, objetivo e claro e com um máximo de cinco
referências bibliográficas.



Os textos devem ser bem curtos, sem muitas descrições com recursos
visuais atrativos com a fonte correspondente (figuras, tabelas, fotografias,
imagens, diagramas).



O tamanho da letra nos títulos deve ser de fonte de 48 pontos ou mais e
nos textos de 26 pontos ou mais. A impressão pode ser em preto e branco
ou colorida, preferivelmente impresso em papel apergaminhado.



A estrutura do pôster é livre e dependerá de cada trabalho, sendo as
medidas de: máximo 120 cm de altura e 100 cm de largura e mínimo de
110 x 90 cm em formato vertical.



Cada autor (es) deve trazer impresso seu pôster, colocar e retirá-lo da área
designada para exposição do mesmo.

D. PROCESSO

DE

APRESENTAÇÃO

DE

TRABALHOS

E

PÔSTERS
Todos os trabalhos científicos (trabalhos completos para apresentações orais e
pôsteres) serão revisados por um Comitê Científico, o qual repassarão a pares
cegos os mesmos para que emitam um parecer. Estes poderão ser aceitos,
aceitos mediante correções ou rejeitados. Una vez recebido o trabalho, o resultado
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será comunicado aos autores. A decisão do Comitê Científico é inapelável. Se
tomará em conta na avaliação dos trabalhos os seguintes aspectos: a coerência
do tema com os objetivos, a pertinência da metodologia utilizada, os resultados
obtidos e as conclusões. Assim mesmo, a escrita deve ser de qualidade.

E. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO
O resultado da avaliação emitido pelo Comitê científico se notificará por correio
eletrônico a partir da segunda-feira, dia 1 de agosto de 2018.
Os trabalhos aceitos com correções deverão ser reenviados corrigidos antes do
dia 15 de outubro ao Comitê Científico para verificar se as recomendações de
alterações foram realizadas.

F. INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN ORAL
As apresentações dos trabalhos orais disporão de um tempo máximo de
estritamente de 12 a 15 minutos. Cada sala disporá de um computador portátil
com Microsoft Office.
Se solicita a todos os apresentadores estarem presentes na sala 20 minutos
antes do início da sessão para que grave e revise sua apresentação.
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DATAS IMPORTANTES
DATAS IMPORTANTES
De 1 de março a 16
de julho de 2018

Período para o envio de resumos de trabalhos ao
correio eletrônico: citurdes2018@gmail.com

1 de agosto de 2018

Envio de trabalhos completos

1 de setembro de

Data limite para o registro de trabalhos na página:

2018
15 de outubro de
2018
16 de outubro de
2018
14 de novembro de
2018

www.citurdes2018.una.ac.cr (site em construção).
Data limite para enviar os trabalhos corrigidos na
página: www.citurdes2018.una.ac.cr
Data limite de pagamento da taxa de inscrição
normal na página: www.citurdes2018.una.ac.cr
Data

limite

para

pagamento

de

inscrição

extemporâneo na página: www.citurdes2018.una.ac.cr
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MODALIDADES DE INSCRIÇÃO
MODALIDADE

COLONES

COLONES

DÓLARES

(Até 17 de (A partir de (Até
setembro)

18
setembro)

o

de 17
setembro)

DÓLARES

dia (A

partir

de do dia 18
de
setembro)

Apresentações

₡55.000

₡60.000

$100

$120

₡10.000

₡15.000

$20

$30

₡25.000

₡30.000

$50

$60

₡5.000

₡10.000

$10

$20

orais ou pôster
Estudante

com

apresentação oral
ou pôster
Participante

sem

apresentação oral
ou pôster
Estudante

sem

apresentação oral
ou pôster
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DADOS PARA O PAGAMENTO
Na próxima circular se comunicará a forma de pagamento.
A inscrição no XI CITURDES dá direito a:


Apresentar comunicações no congresso.



Participar nas sessões de trabalho.



Diplomas justificativos.



Documentação do Congresso.



Receber o livro de Anais em formato digital.



Café nos intervalos.

NOTA IMPORTANTE: para enviar una comunicação ao congresso, pelo menos
um dos autores (as) terá que estar inscrito no evento.
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COMITÉ CENTRAL
Presidente:

Dra.

MSc. Jairo Jiménez Torres

Aurora

Hernández Ulate

MSc. Edgar Vega Briceño

Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga
Dr. Juan Carlos Picón Cruz

COMITÉ DE LOGÍSTICA:
MSc.

COMITÉ CIENTÍFICO
Dr.

Juan

Carlos

Picón

María

Fonseca

Dover,

coordenadora.
MSc. Yendry Dover Carrillo

Cruz,

coordenador

MSc. Yorleny Espinoza Jiménez

MSc. Esteban Barboza Núñez

MSc. Ericka Acosta Baltodano

Dr. Antonio Álvarez Pitaluga

MSc. Ivannia Montero Robles

MSc. Óscar Barboza Lizano

Sr. Ricardo Castro Blanco

MGA. Marcela Vargas Sibaja

Srta. Jazmine Walchek Badilla

Dra. Aurora Hernández Ulate

Ing. Doanson Torres Carrillo
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