
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Apresentação 

O Catálogo de Periódicos Online de Gestão do Turismo foi elaborado com o intuito de contribuir com a geração de conhecimento, 

dando suporte ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Turismo oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Tocantins (IFTO) - Campus Palmas, e o apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Foram elencados periódicos de acesso 

aberto, considerando a confiabilidade da informação disponibilizada, pertencentes a instituições de ensino e pesquisa, disponíveis 

para pesquisa e acesso gratuito virtualmente. 

Além do Catálogo de Periódico online, temos também os títulos de periódicos pagos que estão disponíveis gratuitamente por meio do 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES). O Portal pode ser acessado na Biblioteca 

João Paulo II, no setor de Pesquisa online, ou, a partir da rede CAFe (Comunidade Acadêmica Federada), que permite o acesso 

remoto ao conteúdo assinado. Informe-se e bons estudos! 

 

Rosana Maria Santos de Oliveira Corrêa 
Bibliotecária-Documentalista - CRB2-810 

IFTO-Campus Palmas
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Biblioteca “João Paulo II” 
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Sinopse 

1  

Caderno Virtual de 
Turismo 

 

http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php?journal=caderno&page=index 
  
O Caderno Virtual de Turismo é um periódico científico, com publicação quadrimestral, dedicado à 
divulgação eletrônica gratuita de artigos originais e resenhas críticas de estudos voltados para o 
debate do turismo como vetor de desenvolvimento social. 

2  

Revista Cultura e 
Turismo 

 

http://www.uesc.br/revistas/culturaeturismo/index.php?item=conteudo_edicao_atual.php 
 
É uma revista quadrimestral que visa fomentar a produção científica e a disseminação de 
conhecimento multidisciplinar relacionados com Cultura e Turismo, objetivando a troca de 
informações, a reflexão e o debate, provendo assim o desenvolvimento social. 
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Biblioteca “João Paulo II” 
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3  

 
Revista Acadêmica 

Observatório de 
Inovação do Turismo  

 

http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/raoit/index 
 

É uma revista cuja missão é estimular a produção e disseminação de conhecimentos sobre turismo 
que possam contribuir para atividades acadêmicas e ações em organizações públicas e privadas. 

4  

Revista Brasileira de 
Pesquisa em 

Turismo 

 
 

https://www.rbtur.org.br/rbtur 

A RBTUR visa promover a difusão do conhecimento científico em turismo, hotelaria, gastronomia, 
lazer e áreas afins. 

5  

Turismo 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rtva 

A Revista Turismo - Visão e Ação vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria 
- Mestrado e Doutorado, é um periódico científico de publicação quadrimestral, interdisciplinar de 
alcance internacional, classificada, segundo os critérios Qualis/CAPES, como 'B1' na área de 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo. 
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6  

Ecoturismo 
 

http://www.sbecotur.org.br/rbecotur/seer/index.php/ecoturismo/index

A Revista Brasileira de Ecoturismo
pela Sociedade Brasileira de Ecoturismo (SBEcotur), sendo expressão do esforço dos profissio
nela envolvidos: editores e outros colaboradores. Criada em 2008, seus volumes são editados 
exclusivamente na formatação eletrônica on line (SEER).

7  

Turismo em análise 
https://www.revistas.usp.br/rta

A Revista Turismo em Análise (RTA) é um periódico científico quadrimestral de livre acesso voltado 
para a disseminação de trabalhos inéditos que tratem do turismo a partir de sua própria perspectiva ou 
de áreas afins. 
 

8  

Turismo e socieda 
http://revistas.ufpr.br/turismo

A Revista Turismo e Sociedade (ISSN:
(mínimo 2 números ano), publicado em português e/ou espanhol, editado pelo Departame
Turismo da Universidade Federal do Paraná (Curitiba, Brasil).
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Sinopse 

http://www.sbecotur.org.br/rbecotur/seer/index.php/ecoturismo/index
 

Revista Brasileira de Ecoturismo (RBEcotur) é uma publicação eletrônica trimestral produzida 
pela Sociedade Brasileira de Ecoturismo (SBEcotur), sendo expressão do esforço dos profissio
nela envolvidos: editores e outros colaboradores. Criada em 2008, seus volumes são editados 
exclusivamente na formatação eletrônica on line (SEER).  

https://www.revistas.usp.br/rta 
 

A Revista Turismo em Análise (RTA) é um periódico científico quadrimestral de livre acesso voltado 
para a disseminação de trabalhos inéditos que tratem do turismo a partir de sua própria perspectiva ou 
de áreas afins.  

http://revistas.ufpr.br/turismo 
 

A Revista Turismo e Sociedade (ISSN: 1983-5442) é um periódico científico eletrônico semestral 
(mínimo 2 números ano), publicado em português e/ou espanhol, editado pelo Departame
Turismo da Universidade Federal do Paraná (Curitiba, Brasil). 

4 

Biblioteca “João Paulo II” 

http://www.sbecotur.org.br/rbecotur/seer/index.php/ecoturismo/index 

(RBEcotur) é uma publicação eletrônica trimestral produzida 
pela Sociedade Brasileira de Ecoturismo (SBEcotur), sendo expressão do esforço dos profissionais 
nela envolvidos: editores e outros colaboradores. Criada em 2008, seus volumes são editados 

A Revista Turismo em Análise (RTA) é um periódico científico quadrimestral de livre acesso voltado 
para a disseminação de trabalhos inéditos que tratem do turismo a partir de sua própria perspectiva ou 

5442) é um periódico científico eletrônico semestral 
(mínimo 2 números ano), publicado em português e/ou espanhol, editado pelo Departamento de 


