
 

ARTIGOS E PUBLICAÇÕES 

 

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO E ARTIGOS: 

 
A(s) publicação(ões) serão inseridas no site da LUPA com a citação da fonte 
originária, quer sejam jornais, revistas ou outros sites, desde que sejam temas de 
interesse do público-alvo da empresa . 

1. Os (as) interessados (as) em participar desta seção poderão enviar seus textos para 
o e-mail: faleconosco@lupa-rj.com.br 

2. Em relação à formatação, pedimos que sejam seguidas as orientações abaixo: 

2.1 Os artigos devem ser enviados em arquivos anexos, no formato PDF (não nos 
responsabilizamos por erros ortográfico), e deverão conter: 

• título do trabalho; 
• resumo em até 20 linhas e 3 a 5 palavras-chave; 
• texto, incluindo notas e referências; 
• tabelas e gráficos, se utilizados. 

2.2 Quanto à formatação: os textos deverão ser digitados em fonte Arial, corpo 11, 
espaço duplo, sendo os títulos e subtítulos destacados em negrito. Margens 2,5. 

2.3As referências bibliográficas deverão obedecer as normas atualizadas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

2.4 O(s)A(s) autor(es) (as) deverão fornecer na capa do material, antes do resumo, 
algumas informações sobre formação acadêmica, titulação, instituição e área de 
atuação em, no máximo, 10 linhas. 

2.5 Coloque no início do seu artigo, as palavras-chaves e a área a que ele melhor se 
relaciona. E também o e-mail para contato 

3. É necessário, que o(s) a(s) autor(es) (as) do(s) artigo(s) enviem por e-mail, que 
concorda(m) com a publicação dos mesmos, inclusive a exposição de sua(s) 
imagem(s) fotográfica(s), quando for necessário, no Site da Lupa Consultoria e 
Treinamento. 

4. O material será analisado pela Equipe da LUPA e publicado caso esteja de acordo 
com as orientações acima descritas, sem erros ortográficos e relacionado aos temas 
de interesse do público-alvo da empresa. 
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ARTIGOS E PUBLICAÇÕES 

 

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO E ARTIGOS: 

 
OBSERVAÇÕES: 

a) Este serviço é totalmente gratuito e a Lupa Consultoria e Treinamento se reserva 
ao direito de não publicar o artigo, o que será comunicado por e-mail ao(s) seu(s) 
autor(es); 

b) A publicação do artigo no site, não configurará nenhum tipo de parceria ou 
obrigação comercial de ambas as partes envolvidas, sendo uma divulgação 
apenas a título de colaboração da Lupa Consultoria e Treinamento com o 
autor; 

c) Não há um prazo específico para que o material recebido seja publicado, pois 
o mesmo dependerá da quantidade de trabalhos recebidos, além da própria 
complexidade na preparação do mesmo; 

d) Nós nos preocupamos com a qualidade dos artigos, por isso todos serão 
revisados por nossa equipe. 

e) A Lupa Consultoria e Treinamento não é uma revista científica, portanto não 
dispõe de ISSN; 

f) A Lupa Consultoria e Treinamento não emite nenhum "Certificado de 
Publicação".  

 

 


