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Os trabalhos deverão ser submetidos à Comissão Científica, da seguinte forma, obrigatoriamente: 
 
Uma cópia via e-mail, com pedido de confirmação de recebimento, segundo o modelo de template anexo 
disponível no site http://www.ufjf.br/turismo/eventos/eventos/11a-semana-do-turismo/9a-mostra-academica/  
 
A cópia via e-mail deverá ser enviada para mostraacademicaturufjf@gmail.com até às 23h55min do dia 02 
de setembro de 2019. 
 
A divulgação do resultado da seleção dos trabalhos será no dia 09 de setembro de 2019, a partir das 18 
horas, no mesmo link. 
 
Serão concedidos certificados aos trabalhos que tiverem ao menos um dos autores presentes na 
apresentação.  
 
As apresentações da 9ª Mostra Acadêmica ocorrerão no dia 02 de outubro de 2019 (quarta-feira) no turno da 
noite, em local e horário a serem divulgados no dia 09 de setembro de 2019, no site do evento. 
 
Os trabalhos deverão ser apresentados oralmente, entre 10 e 15 minutos, por pelo menos um dos autores. 
Serão disponibilizados Datashow e computador.  
 
Os trabalhos aprovados serão publicados em anais digitais, que serão disponibilizados no site do Curso de 
Turismo da UFJF, após a realização do evento.  
 
Os trabalhos serão submetidos à avaliação da Comissão Científica da Mostra Acadêmica.  
 
Não caberá recurso contra os resultados da Comissão Científica. 
 
Os trabalhos deverão ser elaborados em formato de resumos expandidos, explicitando título, apresentação 
do objeto, problema de pesquisa, objetivos a serem alcançados, metodologia, referencial teórico, 
resultados, considerações finais, palavras-chave e referências bibliográficas.  
 
Os resumos expandidos deverão conter a extensão entre 800 e 1400 palavras, excluindo as referências 
bibliográficas. 
 
Os trabalhos deverão trazer contribuições significativas ao campo do ensino, da pesquisa e da extensão em 
Turismo. 
 
A Comissão Científica do evento só avaliará trabalhos que sigam o modelo explicitado no template e que 
atendam as exigências supracitadas. Ver Modelo para Submissão de Trabalhos Acadêmicos, no site 
http://www.ufjf.br/turismo/eventos/eventos/11a-semana-do-turismo/9a-mostra-academica/ 
 
Dúvidas: escrever para o e-mail da Mostra Acadêmica: mostraacademicaturufjf@gmail.com 

 
Os autores que tiverem seus trabalhos aprovados na Mostra Acadêmica deverão também realizar inscrição 
para participar da 11ª Semana de Turismo. 
  

Juiz de Fora, 09 de agosto de 2019 
Comissão Científica da 11ª Semana de Turismo e da 9ª Mostra Acadêmica 
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