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Atualizado em: 20/05/2019 às 16:00h  

LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO    

A apresentação dos artigos científicos e dos resumos submetidos no VI Congresso 

Nacional de Unidades de Conservação do Delta do Parnaíba – CORUC que realizar-

se-á na Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso, localizado na 

Av. São Sebastião, 2819, Bairro: Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba, Piauí - Brasil, 

CEP: 64.202-020. A apresentação dos trabalhos se dará durante o evento.  Será 

regido por este regulamento.    

   

OBJETIVO    

O VI CORUC pretende reunir especialistas do Brasil para discutir temas ligados às 

Unidades de Conservação (UC’s) dentro dos contextos atuais em que estas se 

encontram. Para enriquecer o debate sobre os temas abordados promoverá uma 

apresentação científica com o objetivo de estimular discentes, docentes e 

profissionais da área a se aventurar no âmbito acadêmico aumentando a produção 

científica.   

Para ampliar um espaço para troca de ideias e desenvolvimento de novas ações para 

melhorar a realidade da Unidade de Conservação, para isso além da apresentação 

oral de artigos ainda terá um espaço para a exposição e discussão de pesquisas que 

serão submetidos os resumos expandidos.   

   

DOS TRABALHOS       

Os trabalhos completos no formato de artigos científicos poderão ser apresentados 

por estudantes de graduação, graduados, pós-graduados, professores e outros 

profissionais. Só serão avaliados os artigos em que pelo menos um dos autores 

esteja inscrito e efetuado o pagamento no evento.   

No quesito autoria, será permitido 1 autor, 1 coautor e 1 orientador em cada trabalho 

científico. Em quantidade de trabalho a serem enviados, só será possível um mesmo 

autor ter seu nome em até 3 artigos, já como coautor a quantidade é indeterminada.  

Os artigos científicos (materiais enviados) devem ser inéditos e originais, e não devem 

estar sob avaliação em um periódico. Os artigos devem ser encaminhados por fluxo 

contínuo à Comissão Científica do VI CORUC através do e-mail 

subartigos@gmail.com com o tema “SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS” área 

de submissão de artigo, até as 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia 30 de Maio 

de 2019. Os trabalhos enviados após essa data serão considerados desclassificados, 

sem direito a recursos de qualquer natureza. Após o recebimento, um e-mail de 

confirmação será enviado ao (s) autor (es).   

O conteúdo dos trabalhos submetidos ao VI CORUC deverá estar de acordo com os 

eixos temáticos, a saber: 

 

 

 



 

 

I. Tecnologia de Informação e Comunicação em turismo e em Unidades de 

Conservação;    

II. Políticas públicas e planejamento em turismo;    

III. Turismo, cultura e identidade: experiências comunitárias de 

desenvolvimento sustentável;   

IV. Patrimônio, turismo e  sustentabilidade:  a  construção  de territorialidades 

na arena turística;   

V. Empreendedorismo e eventos como potencialidade no turismo;   

VI. Práticas de lazer e a sociedade contemporânea;   

VII. Saúde e meio ambiente;   

VIII. Biodiversidade em Unidades de Conservação;   

IX. Geoturismo e geoconservação em Unidades de Conservação;  

X. Gestão dos territórios turísticos e globalização.   

   

Ao enviar o trabalho para apreciação da comissão científica, os autores concordam 

em ceder os direitos autorais dos seus artigos, para efeitos exclusivos de publicação 

e divulgação com todos os direitos sobre ideias, teses e argumentos reservados 

exclusivamente aos autores.   

Os artigos devem vir acompanhados de uma folha de rosto contendo:   

• O título do trabalho;   

• O nome do (s) autor (es);   

• Titulação;   

• Cargo;   

• Instituição de Ensino Superior a que o autor seja vinculado;   

• Unidade da respectiva instituição;   

• Departamento; áreas de interesse;   

• Endereço para correspondência;   

• E-mail;   

• Telefone;   

• Tipo de publicação.   

• Solicita-se que o autor informe ao VI CORUC qualquer financiamento ou 

benefícios recebidos de fontes comerciais ou não, e que declare não haver 

conflito de interesses que comprometa o trabalho apresentado.   

• Enviar em anexo o comprovante de inscrição e pagamento do referente autor 

e/ou coautor no evento.   

 

VI CORUC não tem por política a publicação de artigos não originais ou sem 

ineditismo, excetuando-se apenas os trabalhos em desenvolvimento (work in 

progress), já apresentados e discutidos em congressos científicos, mas cujo conteúdo 

apresente um grau de maturação superior ao que foi apresentado por ocasião dos 

congressos.   

 

 



 

 

A avaliação do ineditismo de trabalhos em desenvolvimento é realizada pela banca 

avaliadora do VI CORUC.   

 

APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS   

1. Os textos devem ser digitados em fonte Times New Roman ou Arial, corpo 12, 

espaço 1,5 entrelinhas, folha tamanho A4 (210mm x 297mm), com margem esquerda 

e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm.   

2. Os artigos deverão conter no mínimo 05 (cinco) e no máximo 15 (quinze) 

páginas.   

3. Título: com no máximo 12 palavras, o título do artigo deve ser claro e objetivo, 

podendo ser completado por subtítulo (se houver), separado por dois pontos, em 

negrito, caixa alta e centralizado, no idioma do texto, sem abreviaturas.   

4. Autor (es): os autores não deverão ser identificados em nenhuma parte do 

texto do artigo. Para garantir o anonimato e a imparcialidade na avaliação dos textos, 

a identificação deve ser realizada somente na folha de rosto (sistema double blind 

peer review). Só serão avaliados os artigos em que pelo menos um dos autores esteja 

inscrito na programação geral do evento.   

5. Resumo: o resumo de conteúdo indicativo do texto deverá ser apresentado no 

idioma do texto, não devendo ultrapassar 350 palavras, estruturado em parágrafo 

único. Não é necessário o resumo em outros idiomas, pois nossos artigos serão 

traduzidos na íntegra.   

6. Palavras-chave: o resumo deverá vir acompanhado de, no máximo, 5 

palavras-chave no idioma do texto, expressões que representam o conteúdo do texto, 

inseridas logo abaixo do resumo, separadas por ponto e vírgula e finalizadas por 

ponto final.   

7. Ilustrações: gráficos, tabelas, desenhos, mapas etc. devem ser numerados e 

titulados tão perto quanto possível do elemento a que se refere, indicando sua fonte. 

Todas as tabelas e figuras que apresentem textos devem ser enviadas em Português 

e Inglês.   

8. Numeração das seções: as seções do artigo deverão estar estruturadas em 

introdução, as seções do desenvolvimento, considerações finais e referências. Para 

a numeração progressiva das seções, o autor deverá observar a NBR 6024/2003, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).   

9. Citações: Sobrenome do Autor (seguido de vírgula, ano e página); 

As citações longas (mais de três linhas) devem apresentar recuo de 4 cm da margem 

esquerda, com letra menor que a do texto utilizado (fonte 11) e sem aspas.  

 

 

 

 



 

 

As citações indiretas devem vir sem aspas. As citações de citações podem utilizar a 

expressão apud e a obra original a que o autor consultado está se referindo deve ser 

citada. Para outras informações acerca do uso de citações, o autor deverá consultar 

a ABNT (NBR 10520/2002).   

10. Referências: as referências consistem na indicação das fontes bibliográficas 

utilizadas pelo autor, expressamente mencionadas no texto. Deverão ser 

apresentadas observando-se rigorosamente a ordem alfabética. As referências 

bibliográficas deverão ser elaboradas conforme as disposições da NBR 6023/2002, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), somente com elementos 

essenciais. Pedimos que sejam colocados os nomes completos dos autores, sem 

abreviações para facilitar a identificação da obra.   

Título da obra em itálico (seguido de ponto); edição (seguido de ponto); local (seguido 

por dois pontos); editora (seguido de vírgula); ano da publicação (seguido de ponto); 

se for o caso indicar o volume ou tomo e finalmente a página da fonte.   

10.1. Modelo de referência bibliográfica de livro: SOBRENOME DO AUTOR, 

Nome do autor. Título em itálico, edição. Local: editora, data da publicação, páginas, 

volume (nome, número de série), outros elementos que permitam identificar o 

documento (opcionais).   

10.2. Modelo de referência bibliográfica de livro disponível on-line: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título em itálico, edição. Local: Editora, 

data da publicação, páginas, volume (nome, número de série), outros elementos que 

permitam identificar o documento (opcionais). Disponível em: (sítio). Acesso em: 

DD/MM/AAAA.   

10.3. Modelo de referência bibliográfica de artigo publicado em periódico: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. Título do periódico em 

itálico, Local da Publicação, numeração correspondente ao volume e/ou ano, 

fascículo ou número, paginação inicial e final, data de publicação.   

10.4. Modelo de referência bibliográfica de artigo publicado em periódico 

disponível on-line: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. 

Título do periódico em itálico, Local da Publicação, numeração correspondente ao 

volume e/ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, data de publicação.  

Disponível em: (sítio). Acesso em DD/MM/AAAA.  

  

AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS   

Os textos enviados ao VI CORUC serão submetidos a uma análise preliminar, 

realizada pelos editores, e baseada nos seguintes critérios objetivos: ineditismo; 

adequação à linha editorial do evento; número mínimo de cinco páginas por artigo; 

estrutura argumentativa organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão; 

inclusão de lista final de referências bibliográficas; informações completas; 

atendimento das normas aqui estabelecidas, e da correção ortográfica.   

 

 



 

 

Após a avaliação prevista no parágrafo anterior, os artigos selecionados serão 

encaminhados, sem identificação da autoria, a dois pareceristas anônimos, 

preferencialmente, com afiliação em instituições de estados da federação distintos 

entre si e em relação ao artigo avaliado (com o escopo de se alcançar a máxima 

exogenia), para avaliação qualitativa da forma e do conteúdo do trabalho.   

O parecer de análise para admissão do artigo ao VI CORUC terá como base os 

seguintes critérios:   

• Pertinência com a linha editorial do VI CORUC   

• Relevância do tema;   

• Contribuição científica do trabalho;   

• Apresentação formal;   

• Estrutura e metodologia adequada à relação entre problema, objetivos e 

resultados.   

Os artigos recusados por um parecerista só serão enviados a um terceiro avaliador 

se o segundo parecerista tiver recomendado nova análise com pequenas alterações 

ou tiver aprovado o texto sem restrições. Nos demais casos (recusa por ambos os 

pareceristas; recusa pelo primeiro parecerista, com recomendação para nova análise 

após extensa reformulação pelo segundo parecerista) o texto não será aceito para 

publicação. Após análise dos pareceristas, os trabalhos serão devolvidos aos autores 

na hipótese de um dos pareceristas ter recomendado o texto para nova análise com 

extensa reformulação, e desde que o segundo avaliador não tenha recusado o texto.   

O artigo também será devolvido ao autor se ambos os pareceristas recomendarem 

nova análise com pequenas alterações. As observações dos pareceristas poderão 

ser acatadas ou justificadas pelo autor, para uma segunda avaliação e decisão do 

Corpo Editorial.  

Os artigos já publicados ou pendentes de aprovação ou de publicação em outros 

meios de comunicação serão sumariamente rejeitados. Os autores não serão 

remunerados pela publicação dos artigos.   

   

PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS    

A publicação é online, e disponível de forma aberta e gratuita em HTML e PDF para 

que sejam baixados. No site oficial do evento (www.coruc.com.br). ISSN: 244653. 

 

Publicação1 de 2 artigos na Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo (RBTUR) 

– Área de Pesquisa em Turismo – Qualis A2 – Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR) – Site: https://www.rbtur.org.br/rbtur - Editor: 

Glauber Eduardo de Oliveira Santos – Email: glauber.santos@usp.br  

                                            

1 Publicação em sistema Fast-Track, isto é, com prioridade na fila de publicação, mas sem qualquer 

tratamento diferenciado no processo de avaliação. Portanto, os artigos indicados serão submetidos à 

avaliação normal da RBTUR, podendo vir a ser aceitos ou rejeitados. Ressalta-se ainda que os autores 

devem entregar, após eventual aprovação, versão em inglês do artigo científico.   
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Publicação2 de 12 artigos em Edição Especial na Revista Saúde e Ciência Online 

– Área de Pesquisa em Ensino, Geografia, Enfermagem, Saúde Coletiva, Ciências 

Agrárias, Medicina, Psicologia, Biotecnologia e Farmácia – Qualis B2, B4, B5 e C – 

Universidade Federal de Campina Grande – Site: 

http://www.ufcg.edu.br/revistasaudeeciencia/index.php/RSC-UFCG - Email: 

saude.ciencia.ccbs@ufcg.edu.br – Telefone: (83) 2101-1233; 

 

Publicação de 3 artigos na Revista Desafio Online da Escola de Administração e  

Negócios – Área de Pesquisa em Administração, Contábeis e Turismo – Qualis B3  

– Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Site: 

http://desafioonline.ufms.br/index.php/deson/ - Editor: Filipe Quevedo Pires de 

Oliveira e Silva – E-mail: adm.esan@ufms.br;   

Publicação de 5 artigos na Revista Ateliê do Turismo – Área de Pesquisa em 

Turismo e Hospitalidade – Classificação Plataforma Sucupira C – ISBN: 25948470 –  

Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul  –  Site:  

http://seer.ufms.br/index.php/adturismo - Editor: Izac de Oliveira Belino Bonfim – Email: 

ateliedoturismo@gmail.com;   

   

As normas de apresentação dos presentes trabalhos serão divulgadas semanas 

antes do evento.   

As opiniões e conceitos emitidos pelos autores nos textos são de sua inteira 

responsabilidade.   

• Receberá certificado de apresentação apenas os autores que apresentarem o 

artigo;   

• Os autores que não fizerem parte da apresentação do artigo receberão 

somente o certificado de publicação no evento;  

• A apresentação contará no máximo com 3 (três) autores, onde pelo menos um 

terá por obrigação que estar inscrito e efetuado o pagamento do evento.   

    

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE   

Ao encaminhar um artigo, os autores declaram que:   

• Participamos do trabalho de modo a nos responsabilizarmos pelo seu 

conteúdo; 

• O conteúdo do trabalho é original, não foi publicado e não está sendo 

considerado para publicação em outra revista;   

• Inexiste qualquer indício de contrafacção ou plágio;   

                                            

2 O orientador ou um dos autores deve possuir o título de Doutor para efetivar a aceitação do artigo. Em 
caso de aceite para publicação, o trabalho deve seguir o formato e normas da revista, disponível em: 
http://www.ufcg.edu.br/revistasaudeeciencia/index.php/RSC-
UFCG/about/submissions#authorGuidelines  
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE   

Os nomes e endereços informados no VI CORUC serão usados exclusivamente para 

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

finalidades ou a terceiros.   

 

CRONOGRAMA  

 

Período para inscrições de Artigos Científicos    

 

 

Início das Inscrições 

 

15 de Abril 

 

Final das Inscrições 

 

30 de Maio 

 

Período de correção dos Artigos Científicos 

  

 

Carta de Aceite 

 

06 de Junho 

 

Entrega da Versão Final 

 

09 de Junho 

  

Divulgação das normas para Apresentação Oral 

11 de Junho de 2019 

 

Divulgação dos Artigos Aprovados para Publicação  

14 de Junho no VI CORUC 

 

 


