
 

 
 

Curso de Turismo e Negócios da UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná, Campus 

de Apucarana promove neste mês, a Décima Sétima Edição do EBTUR, com o tema 

“Criatividade, Inovação e Tendências na perspectiva do Turismo”. 

 

Nos dias 10, 11 e 12 de Novembro, acontecerá o XVII EBTUR - Encontro de Bacharéis em 

Turismo; evento organizado pelos acadêmicos do 2º anos do curso, coordenado pelo professor 

Fernando H. Rivelini, e que recebe apoio do Colegiado do Curso, do CEETUR e da Divisão de Extensão 

e Cultura do Campus de Apucarana da UNESPAR. 

 

O EBTUR é um evento de caráter técnico-científico voltado para os acadêmicos dos cursos de 

Turismo dos Campi de Apucarana e de Campo Mourão, egressos destes mesmos cursos, demais 

acadêmicos do Campus sede e de outros Campi da UNESPAR, acadêmicos de outras instituições de 

ensino de Apucarana, Vale do Ivaí e região, bem como para profissionais do trade turístico, gestores 

públicos e interessados no assunto. 

 

Atividade prática da disciplina de Planejamento, Organização e Gestão de Eventos, o EBTUR se 

reinventa a cada edição para trazer aos participantes um panorama atual da atividade turística, 

reconhecendo de fato que ela comtempla uma área ampla e multidisciplinar que ganha cada vez mais 

destaque pelo mundo, pelo Brasil e também na região onde o curso é ofertado, o Vale do Ivaí. Para este 

ano, talvez uma das maiores novidades seja o formato, pois devido à pandemia, o evento acontecerá de 

forma on-line, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do curso: Turismo Unespar Apucarana. 

 

Segundo o Professor Fernando H. Rivelini, coordenador do evento, o objetivo da atividade é 

produzir, sistematizar e socializar conhecimento de qualidade e relevância; princípios basilares dentro 

de uma Universidade e fundamentais para o desenvolvimento dos futuros profissionais de turismo; além 

de oportunizar aos profissionais, agentes do trade turístico, gestores públicos e interessados no 

assunto; discussões sobre algumas temáticas que são destaques dentro do setor.  

 

“O EBTUR, vem desempenhando ao longo de suas edições, um importante papel na formação 

do acadêmico do curso de Turismo, tanto para os organizadores do evento, que colocam em prática os 

conhecimentos adquiridos na disciplina de Planejamento, Organização e Gestão de Eventos, como para 

os demais acadêmicos que participam da atividade. Nesta edição 

teremos, como aconteceu nos dois anos anteriores, a III Mostra 

Científica do EBTUR, evento, que por hora está voltado apenas 

para acadêmicos dos 2 cursos de Turismo da UNESPAR 

(Apucarana e Campo Mourão) e terá como foco a apresentação de 

trabalhos científicos, na forma de resumos expandidos e painéis 

(este ano, virtuais), contribuindo para a formação de acadêmicos 

com uma visão abrangente, crítica e reflexiva frente a atividade 

turística”, disse Fernando. A Mostra acontece no dia 12/11/2020. 



 
O EBTUR contará com a 

presença de profissionais que 

conduzirão bate-papos acerca do 

turismo e esta edição contará com as 

participações especiais de: Michelly 

Correa, Apresentadora e Editora do 

Programa PLUG; Luciane Quadro, 

Turismóloga e Consultora em Negócios 

Turísticos; Prof. Dr. Mario Beni, 

referência nacional na área; e Larissa 

Almeida, Autora do livro sobre Turismo 

Criativo. Essas participações especiais 

no evento acontecerão nos dias 10 e 11 

de Novembro e este ano em virtude do 

distanciamento social imposto pela 

Pandemia da CAVID-19, o evento 

acontecerá de forma on-line e será 

transmitido pelo Canal do YouTube do 

Curso: Turismo Unespar Apucarana, 

com início todas as noites a partir das 

19h30min. 

 

 

As inscrições gratuitas, com fim exclusivo para certificação aos interessados, podem ser feitas 

antecipadamente até o dia 10/11/20, através de formulário próprio, podendo ser acessado pelo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbYMkPZ2rTqhOQuHIKeK_bdWJwOoy-0GHRgR2hF6KTrImVow/viewform?gxids=7628  

 

 

Mais informações com o professor, Fernando, através do telefone (43) 99953-4325, pelas redes 

sociais do curso (Facebook e Instagram): Curso de Turismo Unespar e @turismounesparapucarana 

ou ainda através do seguinte e-mail: fernandorivelini@gmail.com. 
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