NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
A finalidade da ABET, Anais Brasileiros de Estudos Turísticos, é propagar e socializar o conhecimento científico,
teórico-crítico e didático-pedagógico, preponderantemente mas não exclusivamente, produzido pelo corpo discente e docente
do curso de Turismo da UFJF, com o objetivo de estimular o debate acadêmico, além de auxiliar os profissionais, mediante o
debate e a profusão de novos saberes e/ou de novas práticas, que atuam nesta área do saber humano.

O MANUSCRITO DEVE SER PREPARADO COMO SEGUE:
Tipografia: O manuscrito deve ser preparado com espacejamento entre linhas simples, fonte Times New Roman
tamanho 12, paginado com margens de 3 cm à esquerda e superior e a 2cm à direita e inferior, em papel A4. As citações
diretas deverão utilizar a fonte 10, e as notas devem apresentar o mesmo tipo de letra, no tamanho 9. Não utilizar fontes nem
tamanhos distintos no texto. Caso pretenda destacar alguma palavra ou parágrafo, utilize a mesma fonte em cursiva (itálico).
Título e dados do autor ou autores: O título do trabalho deverá ser redigido em negrito e com a inicial em letras
maiúsculas. O nome do autor ou autores seguirá logo abaixo, indicando a instituição de origem (universidade, departamento,
empresa, etc.), a especialidade e o correio eletrônico para contato. Pode se inserir dados biográficos adicionais em uma nota
desde que esta não ultrapasse 60 palavras.
Resumo: O artigo deve vir acompanhado de um resumo no idioma em que está escrito (150 – 250 palavras) e sua tradução
em lingua estrangeira (resumo e titulo). Caso o artigo esteja em português, as línguas contempladas nas traduções do resumo
devem ser o inglês e o espanhol. Se o artigo estiver em inglês utilizar-se-á, além destas, espalhol e português. Mas,caso o texto esteja
em espanhol, deve-se fazer uso do inglês e português
Palavras-chave: o texto deve conter entre 3 e 5 palavras chave sobre o tema principal, sempre separadas, assim como
Keywords e Palabras-clave, por ponto.
Texto: o texto deve possuir uma extensão entre 5.000 e 9.000 palavras para artigos e de 3.000 a 5.000 tanto para
opiniões, pensatas e ensaios como para notas de investigação; e de 2.000 a 3.000 para resenhas de livros e obras acadêmicas.
Idiomas: o trabalho deve vir acompanhado de titulo na língua vernácula e em inglês, dados biográficos do(s) autor(es)
(e que não ultrapassem 60 palavras), resumo na língua vernácula e em língua estrangeira (150 a 250 palavras), as divisões
internas que se julguem necessárias (geralmente, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussão,
conclusão), agradecimentos (se pertinente) e referências. Para os artigos escritos em inglês ou espanhol deve ser enviado
necessariamente um resumo em português, assim como o titulo; palavras-chave (entre três a cinco, separadas por ponto) nas
duas línguas dos resumos.
Ilustrações: as ilustrações (quadros, gráficos, esquemas, fluxogramas, organogramas, gravuras, fotografias e outros) e
tabelas deverão ser inseridas no texto. Todos devem possuir legendas – titulo e fonte. As tabelas devem seguir as Normas de
Apresentação Tabular do IBGE. Pode se utilizar imagens coloridas, embora se deva avaliar a possibilidade de utilizá-la em
formato papel, em branco e preto para que fique legível no caso da edição impressa.
Abreviações e acrônimos: Deverão ser definidos claramente no seu primeiro uso no texto.
Citações e Referências: as referências, assim como as citações, no corpo do texto, devem seguir as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 6023:2002 e NBR 10520:2002.
Notas: as notas explicativas devem ser utilizadas somente se forem indispensáveis, e deverão vir sempre como notas de
rodapé, utilizando o mesmo tipo de letra deste (Times New Roman) no tamanho 9.
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