TURISMO E DESENVOLVIMENTO DESIGUAL NO LITORAL BRASILEIRO
Recife, 11 a 13 de novembro de 2019.
MDU-DAU-UFPE.

Chamada de Trabalhos
APRESENTAÇÃO
O Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU e o
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) sediarão o II CILITUR – COLÓQUIO NACIONAL SOBRE CIDADES
LITORÂNEAS E TURISMO, com o tema “Turismo e desenvolvimento desigual
no litoral brasileiro”, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – Campus
Recife, entre os dias 11 e 13 de novembro de 2019.
A primeira edição do evento realizado em outubro de 2017, em Recife, surgiu do
encontro dos organizadores em torno da temática, à luz dos campos disciplinares do
Planejamento Urbano e Regional e da Arquitetura e Urbanismo e do Grupo de
Pesquisa (CNPq) CILITUR – Cidades Litorâneas e Turismo das Universidades: UFPE,
UFC e UFRRJ. Como desdobramento do I CILITUR, foi incorporada a participação de
professores/pesquisadores de outras instituições, como a UFRJ, UFRN, IFPE e IFRN.
A relevância social do Colóquio consiste na oportunidade de discussão e de
apresentação de ideias, pesquisas, análises críticas de intervenções e práticas que
têm como ponto de interseção a intricada e dialética relação entre o turismo e a
produção (e consumo) do espaço nas cidades litorâneas no Brasil em uma perspectiva
multiescalar, que incluam processos socioespaciais regionais, metropolitanos e intraurbanos relativos às manifestações da atividade turística nestes lugares.
Público-alvo: professores, estudantes, estudiosos, pesquisadores e profissionais de
Planejamento Urbano e Regional, Arquitetura e Urbanismo, Turismo, Geografia e
áreas afins.

OBJETIVO
O II CILITUR tem como objetivo discutir e avançar na produção de conhecimento
sobre os processos socioespaciais suscitados pela atividade turística, enfatizando
nesta edição o debate sobre os processos, conflitos e contradições inerentes ao
turismo no contexto do desenvolvimento desigual no litoral brasileiro, bem como
as transformações recentes suscitadas pelas inovações e plataformas tecnológicas
e as práticas e experiências de economia colaborativa.

TEMÁTICA
A inserção da atividade turística como paradigma de desenvolvimento econômico
prevalece desde o século XX como uma prerrogativa dos Estados, que têm
implementado políticas públicas, ações e intervenções no território a fim de promover
o turismo, em conjunto com as empresas e a complexa cadeia produtiva do mercado
turístico. No caso brasileiro, notadamente ao longo de toda a sua extensa faixa
litorânea, verifica-se que as transformações suscitadas para permitir os fluxos

turísticos de pessoas e capitais em um território marcado por processos pretéritos de
urbanização desigual e dependente, acabam por exacerbar a fragmentação, a
apropriação seletiva do ambiente natural e construído e, consequentemente, a
segregação socioespacial.
Ademais, em um contexto global de supostas crises do capital, conflitos políticosideológicos, acirramento de desigualdades históricas e o surgimento de outras,
incrementadas pelas inovações tecnológicas e digitais, bem como ações de
resistência e participação de vários agentes, verifica-se um campo vasto de
discussões sobre os processos, conflitos e contradições do desenvolvimento
desigual na produção e consumo do espaço no litoral brasileiro na atualidade.
Diante desse panorama diverso e complexo, o II CILITUR convida pesquisadores e
profissionais a contribuírem com o debate proposto, submetendo resumos expandidos
para apresentação em sessões de comunicação ou pôsteres nas seguintes temáticas,
que incluem, preferencialmente:
A) Urbanização turística
Trabalhos que discutam os processos de urbanização turística no litoral
brasileiro em variadas escalas, abordando as infraestruturas (equipamentos,
mobilidade, vias, etc.), as tipologias de meios de hospedagem (segundas
residências, hotelaria, resorts e empreendimentos turísticos imobiliários) e a
oferta cultural e terciária (comércio e serviços), enfatizando os seus efeitos
(morfológicos, sociais, econômicos e/ou ambientais) na produção e consumo
do espaço.
B) Política, turismo e território
Essa temática acolhe trabalhos que buscam, de um lado, avaliar o papel do
Estado e das políticas públicas de turismo, sejam de âmbito federal, estadual
ou municipal, no sentido de promover e dinamizar a atividade e seus impactos
no território. De outro lado, artigos que tratem de práticas e experiências de
outros agentes, incluindo o Turismo de Base Comunitária como alternativa ao
modelo hegemônico, pautadas na participação popular, nas políticas públicas e
em processos de autogestão do turismo e dos lugares.
C) Turismo, inovação e conflitos socioespaciais
Trabalhos que busquem evidenciar os processos relacionados à gentrificação e
à produção de ícones urbanos e arquitetônicos e os conflitos e impactos
decorrentes no patrimônio ambiental e cultural, bem como as repercussões
recentes das inovações e plataformas tecnológicas no âmbito das práticas e
serviços turísticos. Ademais, trabalhos que se debrucem sobre as relações
entre paisagem, turismo e lazer e os conflitos com outras atividades
econômicas e usos litorâneos (pesca, porto, indústria, habitação, mercado
imobiliário, etc.).

PROGRAMA
São atividades previstas para o II CILITUR:
Conferências e Palestras (de convidados nacionais);
Sessões de Comunicações;
Pôsteres;
Exposições;
Lançamento de Livros e conversa com os autores;
Programação Cultural.

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
(poderá ser ajustado pela Comissão Organizadora no decorrer da preparação do evento)

Segunda 11/11

Terça 12/11

Quarta 13/11

10:00/12:00

Conferência

Sessão de
Comunicações
Paralelas/Pôsteres

Sessão de
Comunicações
Paralelas/Pôsteres

12:00/14:00

Almoço

Almoço

Almoço

14:00/16:00

Sessão de
Comunicações
Paralelas/Pôsteres

Conferência

Sessão de
Comunicações
Paralelas/Pôsteres

16:00/16:30

Intervalo

Intervalo

Intervalo

16:30/18:30

Sessão de
Comunicações
Paralelas/Pôsteres

Sessão de
Comunicações
Paralelas/Pôsteres

Conferência

18:30/20:00

Programação Cultural

Programação Cultural

Festa de
Encerramento

Lançamento de Livros e
Mesa-Redonda com os
autores

O credenciamento ocorrerá somente no primeiro dia, 11 de novembro, das 9h às 16:30h

DOS TRABALHOS
O II CILITUR – COLÓQUIO NACIONAL SOBRE CIDADES LITORÂNEAS E TURISMO
dispõe de três formas de participação a saber:
1. Apresentação/publicação de artigo científico;
2. Exposição de pôsteres para estudantes de graduação;
3. Lançamento de Livros e Mesa-Redonda com os autores.
1. APRESENTAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO
Os trabalhos deverão ser submetidos no formato de resumo expandido,
fundamentados em projetos de pesquisa, teses, dissertações e trabalhos técnicos, de
acordo com o template a ser disponibilizado no site do evento. Após avaliação, os
resumos expandidos aprovados serão ser apresentados no Colóquio.
Os resumos expandidos devem ter entre 6.000 e 10.000 caracteres (com espaço) e
serem enviados em arquivo Word. Deverão incluir: (1) Título; (2) entre 3 e 5 palavraschave; (3) a identificação do problema a ser investigado e os objetivos do trabalho; (4)
metodologia; (5) principais resultados obtidos e discussões; (6) referências
bibliográficas. O trabalho poderá incluir tabelas, gráficos e ilustrações, desde que o
arquivo final não exceda a 3 MB.
Os trabalhos deverão estar devidamente identificados, com o nome dos autores e
coautores, instituição de origem, e-mail, indicação da temática escolhida e serem
enviados pelo site, em formulário próprio disponibilizado no site do evento.
Cada autor somente poderá constar em até dois trabalhos (independente se autor
principal ou coautor). Cada trabalho poderá ter até um autor e dois coautores.

Os resumos expandidos aceitos serão publicados nos anais do Colóquio. A revisão e
parecer sobre o trabalho serão realizados por especialistas da área no sistema de
revisão por pares, às cegas.
2. PÔSTERES DE GRADUAÇÃO
A exposição de pôsteres é uma modalidade direcionada aos estudantes de graduação,
visando valorizar a sua produção e estimular a formação de novos pesquisadores e
pesquisadoras na área objeto do Colóquio. Serão aceitos trabalhos desenvolvidos
como Iniciação Científica, trabalho de disciplinas ou Trabalho de Conclusão de Curso
de Graduação que tenham vinculação com as temáticas do Colóquio.
A submissão de trabalhos será feita a partir de um resumo de até 300 palavras a ser
enviado, via formulário próprio, de acordo com os templates, ambos disponibilizados
no site do evento.
Os resumos dos pôsteres serão selecionados por uma comissão científica e os
selecionados serão publicados nos anais do evento. Os estudantes deverão levar seu
pôster impresso no primeiro dia do evento de acordo com o template.
3. LANÇAMENTO DE LIVROS E MESA-REDONDA COM OS AUTORES
Para esta atividade, convidamos os participantes do evento que tenham livros
publicados, recentemente, sobre a temática em questão, para participar nesta
atividade.
Para tanto, solicitamos aos autores e autoras interessados a entrar em contato com a
Comissão Organizadora no e-mail cilitur@cilitur.com.br.

CRONOGRAMA
15 de maio de 2019

Primeira Chamada de Trabalhos

22 de julho de 2019

Envio de Resumos Expandidos e Pôsteres

26 de agosto de 2019

Resultado
Pôsteres

06 de setembro de 2019

Limite Inscrição com desconto e garantia da
publicação nos anais do evento

11 de novembro de 2019

Inscrição no Evento

11 – 13 de novembro de 2019

II CILITUR

dos

Resumos

Expandidos

COMISSÃO ORGANIZADORA
Profa. Dra. Cristina Pereira de Araujo – MDU - DAU/UFPE (Coordenadora)
Prof. Dr. Luciano Muniz Abreu – DAU e PPGDT/UFRRJ
Prof. Dr. Ricardo Alexandre Paiva – PPDAU+D - DAUD/ UFC
Prof. Dr. Adauto Gomes Barbosa – IFPE

e

Prof. Dra. Maria Aparecida Pontes da Fonseca – CCHLA/UFRN
Prof. Dr. Sergio Moraes Rego Fagerlande – PROURB - FAU/UFRJ
Prof. Ms. Wagner Fernandes Costa – IFRN
Msc. João Paulo da Silva – Doutorando MDU/UFPE
Msc. Josiane Andrade – Doutoranda MDU/UFPE

COMITÊ CIENTÍFICO
Em construção

INSCRIÇÕES
Categoria

Até o dia 06 de A partir de 07 de
setembro de 2019 setembro de 2019

Estudantes de graduação

R$ 100,00

R$ 150,00

Estudantes de pós-graduação

R$ 150,00

R$ 200,00

Professores,
pesquisadores,
profissionais e demais interessados

R$ 250,00

R$ 300,00

CONTATOS
Comissão Organizadora
cilitur@cilitur.com.br
Visite o site www.cilitur.com.br para saber mais sobre o Evento.

