ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURÍSTICOS
A revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos – ABET, publicação editada semestralmente pelo Departamento de
Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, é um periódico científico especializado em turismo, que visa propiciar
um espaço privilegiado para o debate, a reflexão e a difusão do conhecimento científico neste campo do conhecimento, por
meio da publicização da produção científica de artigos originais, ensaios teóricos e relatos de casos e experiências relacionadas,
preponderantemente mas não exclusivamente, ao corpo discente e docente da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Além disso, é aberta a, e mesmo encoraja, contribuições e interfaces com outras instituições de ensino, pesquisadores e
profissionais ligados a esta área de conhecimento.

MISSÃO

Publicização de conhecimento científico em turismo substantivo, independente do local de origem de sua produção
e/ou orientação epistemológica e analítica, mas que esteja fundamentado numa perspectiva acadêmica, com alto rigor e
credibilidade e que possa contribuir para o avanço do conhecimento neste campo temático.

VISÃO

Ser um periódico reconhecido nacionalmente, por meio de sua indexação na base de periódicos do sistema Qualis/
CAPES e líder no cenário mineiro, como principal referência enquanto base de dados confiável, de relevância e ímpar na
difusão de conhecimento científico em turismo, na perspectiva dos seus múltiplos usuários: tanto o público acadêmico –
alunos, professores, pesquisadores (inclusive de outras áreas) –, quanto profissionais de mercado.

OBJETIVO GERAL

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.
De modo complementar, este periódico tem como preocupação central o estímulo e inserção dos graduandos,
graduados e demais interessados na área de Turismo e suas interfaces, a fim de estimular, desde cedo, o debate e a produção de
conhecimento, contribuindo assim para geração de novas ideias, ampliação do raio de ação e aprofundamento das questões
tradicionalmente já debatidas; visando, em síntese, o aprimoramento técnico-científico e fornecendo informações substanciais
para o desenvolvimento da atividade turística.

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Oferecer espaço público e plural para a discussão, debate, troca de ideias e produção do conhecimento científico
em turismo, de forma embasada, rigorosa e científica;
Incentivar a realização de pesquisa, produção e difusão de conhecimento em turismo, especialmente por parte de
docentes e discentes da UFJF;
Estimular o desenvolvimento reflexivo dos graduandos e sua integração com o universo acadêmico através da
interação fornecendo um espaço aberto para sua participação acadêmica efetiva;
Divulgar os trabalhos de ensino, pesquisa, iniciação científica e extensão desenvolvidos, preponderantemente pelo
Departamento de Turismo da UFJF, mas também pela comunidade acadêmica local, regional e nacional como
um todo e também por profissionais relacionados ao trade turístico, favorecendo, assim, o intercâmbio de teorias,
perspectivas e estudos;
Disponibilizar e manter um banco de dados referencial sobre conhecimento científico em turismo.

•
•
•
•

Corpo discente e docente do curso de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);
Discentes e docentes das demais instituições de Turismo nacionais;
Profissionais da área de Turismo;
Interessados neste campo do saber.

•
•
•

PÚBLICO-ALVO

