
 

 
 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PARA TRABALHOS CIENTÍFICOS 

A Comissão Organizadora do II Seminário de Turismo e Sustentabilidade torna público 

que estarão abertas, de 1o de agosto de 2017 até́ 05 20 de setembro de 2017, as inscrições 

a pesquisadores interessados em submeter trabalhos científicos no referido Seminário. A 

submissão poderá ser realizada   nas seguintes sessões:  

1. Artigos/ensaios sobre Sustentabilidade e Turismo. 

2. Estudos de caso. 

3. Pôster virtual. 

4. Resumo expandido. 

5. Vídeos e/ou mídias com cases de Sustentabilidade. 

Os trabalhos selecionados em formatos de artigos/ensaios e estudos de caso poderão 

compor uma das edições da Revista Gestão & Sustentabilidade. Já os formatos em pôster 

virtual, resumo expandido, vídeos e/ou mídias com cases de Turismo e 

Sustentabilidade, também, caso selecionados, poderão ser publicados no Observatório 

de Educação Ambiental da UnisulVirtual.  

Vale ressaltar que a seleção e publicação estará́ condicionada à avaliação do Conselho 

Cientifico ou parecerista ad hoc quando for o caso. Não serão aceitos trabalhos já 

publicados em periódicos nacionais ou que estejam em desacordo com as normas de 

publicação em Revista e/ou normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

I – Das Normas:  

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO PARA EVENTUAL 

PUBLICAÇÃO 

 

As publicações deste periódico terão como área de concentração: a gestão territorial, 

sustentabilidade ambiental e turismo, sob todos os pontos de vista, quer seja no contexto 

dos aspectos conceituais das Engenharias, da Tecnologia em Gestão Ambiental, da 

Administração, assim como das Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas.  

 

 

Linhas de pesquisa 

As linhas de pesquisa são detalhadas na sequência:  

Administração Estratégica e Desenvolvimento Sustentável: essa linha tem ênfase na 

avaliação do desempenho organizacional. Estratégias para inovação. Gestão financeira e 

orçamentária. Mercado financeiro e de capital. Modelos econômicos, estatísticos e 

econométricos. Auditoria e controladoria: normas e procedimentos. Relações tributárias 

e direitos negociais. Gestão de pessoas nas organizações. Gestão de Marketing. Gestão 

da informação e do conhecimento. Gestão de organizações e de serviços. Gestão de 

operações e logística. Empreendedorismo e cooperativismo. Gestão e desenvolvimento 

regional. Mercado internacional e cadeias produtivas. Responsabilidade Social e 

Ambiental nas organizações.  

Agroecologia: tem um foco integrador e interdisciplinar, pois busca contribuições de 

diversas áreas do conhecimento com o objetivo de apresentar uma abordagem de 

agricultura pautada nos princípios da sustentabilidade, com a preservação de recursos 

naturais. A linha de pesquisa em Agroecologia congrega os pesquisadores e núcleos de 

pesquisa da área de agrária com o enfoque na produção orgânica, visando à preservação 

do meio ambiente. Tem como base o desenvolvimento rural sustentável por meio do 

gerenciamento de áreas agrícolas, recuperação de áreas degradadas, piscicultura 

orgânica, plantas bioativas, produção animal e vegetal orgânica, bromatologia, análise 

de sementes de plantas bioativas, biotecnologia de produção de plantas medicinais, 

ornamentais, frutíferas e condimentares, botânica aplicada e controle de pragas e 

doenças.  

 



 

 
 

 

 

Resíduos, Tratamento de Efluentes e Tecnologia Ambiental: são de interesse desta 

linha assuntos como bioprodutos, meio ambiente, tecnologias limpas, aplicação de 

métodos de imobilização de enzimas para a resolução de problemas da Industria de 

alimentos, tratamento de efluentes industriais, estudo cinético da fotodegradação de 

contaminantes orgânicos de baixa biodegradabilidade em efluentes líquidos, aplicação 

de síntese em enzimas orgânicas, avaliação da potencialidade de reuso de água em 

segmentos industriais, tratamento de efluentes utilizando enzimas e microrganismos e 

aplicações de enzimas em síntese orgânica. A linha ainda estuda o desenvolvimento de 

uma tecnologia alternativa, envolvendo a aplicação do plasma no processamento de 

materiais e a exploração de suas potencialidades para produzir materiais tratados de 

forma a obter propriedades superficiais especiais, tais como nos casos de processos de 

nitretação, de nitrocementação, e de formação de filmes poliméricos produzidos em 

diferentes materiais.  

Monitoramento Ambiental e dos Ambientes Construídos: a linha aborda pesquisas 

referentes a análises, diagnósticos e à classificação dos solos a partir de seus parâmetros 

de resistência. Estudos relacionados com a erodibilidade dos solos oriundos de 

Horizonte C e taludes marginais de rios e áreas antropizadas. Estuda, também, as 

condições geotécnicas, geomorfológicas de bacias hidrográficas e complexos lagunares, 

correlacionando-os à climatologia, análises computacionais georreferenciadas dos 

limites político-adminstrativos municipais e, ainda, organização de todas as informações 

através de bancos de dados e bases cartográficas. Em complementação, as avaliações 

quimiodinâmicas e biodinâmicas de desastres naturais avaliam as modificações 

químicas e bioquímicas em ecossistemas aquáticos ou terrestres devido a ocorrência de 

desastres naturais ou impactos antropogênicos ao meio. Esta abordagem visa subsidiar 

decisões político-técnico-administrativas quanto à avaliação do potencial de risco, 

auxiliando no direcionamento de medidas preventivas e que visem minimizar o impacto 

no meio físico natural.  

Educação e Gestão Ambiental: esta linha busca aprofundar os fundamentos científicos 

da Educação Ambiental e desenvolver novas metodologias de conscientização, 

sensibilização e mobilização social na área ambiental, bem como adaptar propostas 

metodológicas já́ existentes às diferentes realidades regionais. Objetiva-se, também, a 

produção e avaliação de materiais didáticos na área em questão. Na parte de Gestão 

Ambiental, o foco é a aplicação das tecnologias para ajustar o uso dos recursos 

ambientais em favor da qualidade de vida do homem, harmonizando os processos de 

crescimento com o desenvolvimento sustentável.  

 

 

 



 

 
 

 

Energias Alternativas, Renováveis e Eficiência Energética: essa linha de pesquisa 

atua em estudos de eficiência energética e conforto ambiental, bem como a utilização e 

o desenvolvimento de tecnologias para a produção de energias alternativas e renováveis. 

As iniciativas de pesquisa nesta linha contemplam projetos que buscam alternativas 

energéticas que causem menos consumo e impacto ao meio ambiente. Os projetos 

desenvolvidos podem trazer contribuições não só́ para regiões locais, mas em todo o 

planeta, pois fazem parte do planejamento estratégico das corporações industriais no 

mundo. Neste contexto, insere-se o setor elétrico e o de produção de combustíveis, que 

estão sendo orientados para a adoção de soluções que envolvam crescente participação 

de fontes energéticas limpas e renováveis.  

Formato de Artigos e Estudos de Caso 

Os formatos de trabalhos (conteúdos) tanto de Artigos, como de Estudos de Caso devem 

ser apresentados respeitando o padrão culto da Língua portuguesa e de acordo com as 

normas de informação e documentação da Associação de Normas Técnicas (ABNT) que 

são: 

NBR 6022 – Artigo em publicação periódica científica impressa. 

NBR 6023 – Referências. 

NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento escrito. 

NBR 6026 – Legenda bibliográfica. 

NBR 6028 – Resumo. 

NBR 10520 – Citações em documentos. 

NBR 10525 – Numeração internacional para publicações seriadas (ISSN), além da norma 

de apresentação tabular do IBGE. 

  

O Idioma da Revista será o Português, com permissões para publicação em Inglês e 

Espanhol; 

Devem ser apresentados ao final do texto do artigo: o Título, o Resumo e as Palavras 

Chave, na língua inglesa. 

O Texto deve estar redigido na Fonte Arial tamanho 12, com espaçamento entre linhas 

normais de 1,5, e simples em citações integrais e nestas a fonte tamanho 10. 

 

 

 



 

 
 

 

  

Entre os itens de verificação estão a consistência e relevância do conteúdo e a pertinência 

do tema para sua publicação na Revista. 

Formato dos Vídeos 

Os vídeos deverão seguir a seguinte configuração: 

- Estar acompanhados de um JOB, contendo: Nome do Autor, Título, Duração, Nome das 

pessoas que aparecem no vídeo, localização, cessão de direitos autorais e autorização de 

vinculação de todos os que aparecem no vídeo. 

- Formato MP4 ou compatível (pode ser link do Youtube) 

- Duração de no máximo 2 minutos 

  

Condições para submissão 

 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir.  

As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por 

outra revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao Editor". 

2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, Open Office ou 

RTF (desde que não ultrapassem 6MB). 

3. URLs para as referências foram informadas quando necessário. 

4. O texto está em espaço 1,5; usa uma Fonte Arial Tamanho 12-pontos; emprega 

itálico em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas 

estão inseridas no texto, ou no final do documento, como anexos. 

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em 

Diretrizes para Autores, na seção Sobre a Revista. 

 

 

 

http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental/about/submissions#authorGuidelines


 

 
 

 

 

6. A identificação de autoria do trabalho foi removida do arquivo e da opção 

Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso 

submetido para avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis 

em Assegurando a Avaliação Cega por Pares. 

7. Os autores devem incluir em seus Metadados, sua Formação, Titulação e 

Ocupação atual. 

7.1 Em relação ao tamanho do Artigo/ Estudo de Caso:  mínimo 15 e máximo 20 

páginas. 

II – Dos prazos:  

a) O prazo para recebimento dos artigos será até 05 20 de setembro de 2017. 

b) Os artigos e demais trabalhos deverão ser submetidos à inscrição via 

Coordenação do Curso de Turismo, através do e-mail: turismo.uv@unisul.br.  

III – Das considerações finais:  

1. Os ensaios, resenhas e artigos são de inteira responsabilidade de seus/suas autores/as 

não refletindo necessariamente a opinião do periódico.  

2.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê̂ Editorial da Revista.  

3. Maiores informações poderão ser obtidas através do sitio da revista:  

< http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental>   ou por meio do 

e-mail turismo.uv@unisul.br 
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IV – Política de privacidade:  

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades 

ou a terceiros.  

Palhoça, 3 de Julho de 2017. 


