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Condições para publicação de textos no site da Hotelaria 

 
 

Condições 

 

Características  

Periodicidade 
Mensal (mesmo durante os períodos das férias escolares), 

totalizando, no mínimo, 12 textos a cada ano. 

Seleção do docente 

para cada mês 

● Cada servidor deverá manifestar, em lista própria para 

essa finalidade, em qual mês o mesmo deseja submeter 

seu texto. Destaca-se o fato de que esta é uma atividade 

de cunho voluntário; 

● Quando a lista supracitada estiver completa, haverá 

posterior divulgação, via e-mail, da lista de servidores e 

seus respectivos meses de publicação.  

Autoria 

● Servidor/a e discente; 

● Servidor/a e discentes; 

● Servidores/as e discente; 

● Servidores/as e discentes; 

● Servidor/a. 

Deadline 
A submissão do texto à coordenação será realizada, via e-

mail, até o 8º. dia útil de cada mês. 

Publicação do 

material 

O texto estará disponível no site até o 10º. dia útil de cada 

mês. http://cursos.ufrrj.br/grad/hotelaria/textos-academicos-

da-hotelaria/  

Possíveis temas para 

o texto 

● Tendências no segmento hoteleiro e extra hoteleiro; 

● Inovação em produtos e serviços em meios de 

hospedagem e equipamentos extra hoteleiros; 

● Aspectos relativos ao mercado de trabalho; 

● Questões turísticas, sociais, ambientais, culturais, 

políticas e educacionais que impactam o setor da 

Hotelaria; 

● Outros temas que sejam pertinentes à área da Hotelaria. 

http://cursos.ufrrj.br/grad/hotelaria/textos-academicos-da-hotelaria/
http://cursos.ufrrj.br/grad/hotelaria/textos-academicos-da-hotelaria/


Restrições 

● Não aproveitar textos que já são utilizados pelos docentes 

como conteúdos de suas disciplinas, mesmo que sejam 

de autoria do(a) professor(a); 

● Não utilizar trabalhos (na íntegra ou parciais) já 

publicados pelo(s) autor(es) em revistas, congressos e 

similares. 

Formatação do texto 

● Fonte Arial 12; 

● Espaçamento 1,5 entre linhas; 

● O conteúdo deve ser contemplado entre duas a quatro 

laudas; 

● Título; 

● Subtítulos (se o autor julgar necessário); 

● Referências segundo a ABNT. 

 

 

 

 


