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PROFA. MSC. CELINA ANGÉLICA LISBOA VALENTE CARLOS 

E-mail: celinavalente@yahoo.com.br  

 

LINHA 1: Hotelaria Hospitalar - Busca-se evidenciar a importância da hotelaria hospitalar 

nas diferentes instituições de saúde do Brasil, de forma a refletir sobre gestão, processos de 

trabalho, formas de interação clientes x instituições de saúde, novidades/tendência do setor, 

além da humanização na saúde. 

___________________________________________________________________________ 

 

PROF. DR. DAN GABRIEL D'ONOFRE ANDRADE SILVA CORDEIRO 

E-mail: donofretur@gmail.com  

 

LINHA 1: Estudos das Ciências Sociais em Lazer, Hospitalidade, Patrimônio, Turismo e 

Gastronomia - esta linha se preocupa em compreender os processos teóricos e práticos 

referentes aos fenômenos sociais do lazer, hospitalidade, patrimônio, turismo e gastronomia. 

Tende não apenas a trazer as relações sociais entre os sujeitos da produção e do consumo de 

serviços, sejam eles públicos, domésticos, comerciais e/ou virtuais, como também de direitos 

sociais ligados ao lazer e à alimentação pelas mais variadas lentes teóricas advindas da 

Sociologia, Antropologia, Ciência Política e Economia. Ressalta-se aqui o destaque às 

análises que se dedicam ao território do estado do Rio de Janeiro, sobretudo às regiões 

atendidas pela UFRRJ (Baixada Fluminense, Interior Fluminense e Zona Oeste carioca). 

 

LINHA 2: Formação profissional em setores comerciais da hospitalidade - Análise dos 

processos de formação acadêmico-profissional de trabalhadores do setor terciário da 

economia, com destaque às/aos profissionais que atuam em meios de restauração, 

hospedagem, entretenimento e afins. Análises sob diversas perspectivas dos currículos de 

cursos de formação em Turismo, Lazer, Hotelaria e Gastronomia. Por fim, esta linha tem 

como objetivo contribuir para a evidenciação da força de trabalho ligada ao recorte do setor 

supracitado. 

___________________________________________________________________________ 

 

PROFA. DRA. ELGA BATISTA DA SILVA 

E-mail: elga.silva@hotmail.com  

 

LINHA 1: Gestão da produção de refeições e suas inter-relações com Hospitalidade, 

Turismo e Gastronomia 

Descrição: Essa linha visa estudar os diversos aspectos ligados à gestão de serviços de 

alimentação, principalmente no que tange à qualidade total em todas as operações desse tipo 

de estabelecimento. Ressalta a relevância de temas como Boas Práticas de Manipulação, 
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ferramentas para gestão da qualidade, ações sustentáveis, produção enxuta, riscos 

ocupacionais, planejamento e execução de cardápios, entre outros. 

 

LINHA 2: Gestão de bebidas e suas inter-relações com Hospitalidade, Turismo e 

Gastronomia 

Descrição: Essa linha tem o objetivo de estudar, sob diferentes óticas, como conduzir a gestão 

de bebidas alcoólicas e não alcóolicas em serviços de alimentação como bares e restaurantes, 

a partir de temas variados como, por exemplo, estudos com consumidores. Além disso, 

também pesquisa como as bebidas estão inseridas no contexto da cultura alimentar, 

envolvendo cenários turístico e gastronômico.  

 

LINHA 3: Desenvolvimento de produtos alimentícios com foco em inovação e/ou 

sustentabilidade 

Descrição: Visa criar fichas técnicas de preparações culinária de produção artesanal, para 

cardápios de serviços de alimentação com diferentes perfis. A linha de pesquisa enfatiza o 

conceito “do campo à mesa”, no qual são estudadas as aplicabilidades de matérias-primas 

como os vegetais de cultivo agroecológico e as Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(PANC) como ingredientes estrela em produtos gastronômicos. 

___________________________________________________________________________ 

 

PROF. DR. JORGE LUIZ DE GOES PEREIRA 

E-mail: jolugope@uol.com.br   

 

LINHA 1: Sociedade, Ambiente e Saúde 

Objetivo: Contribuir com desenvolvimento regional através de estudos voltados para a saúde 

humana e ambiental, identificando e analisando os efeitos dos fatores socioculturais, bióticos 

e abióticos sobre a saúde humana. A avaliação e o entendimento de como o ambiente afeta as 

populações configura um complexo processo científico, técnico, sociocultural e econômico, 

necessário para o suporte das proposições de medidas de gestão que devem ser implementadas 

nas esferas local, regional e, ou nacional. Como resultado das informações produzidas por 

esta linha de pesquisa, espera-se também o desenvolvimento de novos procedimentos, 

técnicas e normas de avaliação e formas de mitigação dos aspectos pertinentes à relação 

ambiente e saúde. 

Grande área: Ciências da Saúde 

Setores de atividade: Atividades de atenção à saúde humana.  

 

LINHA 2: Gestão Ambiental e Sustentabilidade 

Objetivo: A linha de pesquisa Gestão Ambiental inclui estudos que lidam com o 

gerenciamento sustentável dos recursos ambientais, pautados no conhecimento da dinâmica 

terrestre, do manejo sustentável dos recursos naturais e da dinâmica política, sociocultural e 

econômica. Pesquisas na área de gestão ambiental buscam resgatar a qualidade ambiental do 

espaço natural e antrópico, compatibilizando o uso dos recursos com a conservação 
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ambiental. As informações produzidas podem subsidiar e, ou fomentar esforços a serem 

empreendidos com o objetivo de repensar as práticas vigentes de manejo dos recursos naturais 

 Grande área: Ciências Sociais Aplicadas 

Setores de atividade: Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão 

empresarial.  

___________________________________________________________________________ 

 

PROFA. DRA. LENICE FREIMAN DE OLIVEIRA 

E-mail: freiman@ufrrj.br  

 

LINHA 1: Controle e Garantia da Qualidade no Setor de Alimentos e Bebidas da Rede 

Hoteleira: visa levantar e analisar como os restaurantes dos meios de hospedagem estão 

atendendo a legislação sanitária para produzir alimentos seguros, utilizando check list de Boas 

Práticas, Procedimentos Operacionais Padronizados, APPCC, ISO 14000 e ISO 18000. 

 

LINHA 2: Enologia: consumo de vinhos pela clientela na Rede Hoteleira: visa estudar e 

analisar como é o consumo de vinhos finos. 

 

LINHA 3: Elaboração e estudo de novas preparações a serem incorporadas nos 

cardápios dos Restaurantes do Setor Hoteleiro: visa o desenvolvimento prático em 

laboratório de novas preparações gourmet: molhos, temperos, geleias, doces de frutas, licores 

finos, chutneys, etc. Realização de análises e testes de aceitação com consumidores. 

 

LINHA 4: A cozinha regional nos restaurantes da Rede Hoteleira: inclui verificar o 

diferencial para o hóspede e para a comunidade do entorno do meio de hospedagem.  

___________________________________________________________________________ 

 

PROF. MSC. MARCELO DE OLIVEIRA NUNES 

E-mail: nunes.marcelo89@hotmail.com  

 

LINHA 1: Comportamento do consumidor no turismo: Processo de tomada de decisão de 

compra do turista, fatores situacionais e motivacionais, atitudes  

 

LINHA 2: Distribuição e Gerenciamento de Receitas em hotelaria: Novos canais de 

distribuição na hotelaria, Revenue Management 

 

LINHA 3: Plano de Negócios Hoteleiro: Planejamento formal de novos negócios em 

hospedagem, ou propostas de melhoria para serviços existentes. 

 

LINHA 4: Marketing hoteleiro: Planejamento e estratégias de mix de marketing para a 

hotelaria. 

___________________________________________________________________________ 
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PROFA. MSC. MARIA LÚCIA ALMEIDA MARTINS 

E-mail: luciaalmei@yahoo.com.br  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E ARTIGOS CIENTÍFICOS: 

LINHA 1: Boas práticas em cozinhas profissionais de meios de hospedagem e 

independentes - Essa linha visa avaliar se há aplicabilidade de normas que tratam das Boas 

Práticas para Fabricação e manipulação de alimentos nos setores de produção. 

 

LINHA 2: Segurança do alimento em serviços de alimentação de meios de hospedagem - 

Através de pesquisa de campo verificar se a gestão em A&B de meios de hospedagem utiliza 

ferramentas que garante a qualidade dos cardápios. 

 

LINHA 3: Práticas sustentáveis na Gastronomia de meios de hospedagem - Pesquisar 

métodos que possam identificar práticas adotadas em Departamentos de Alimentos e Bebidas 

de meios de hospedagem que contribui para a preservação ambiental. 

 

LINHA 4: Hotelaria versus turismo gastronômico - Identificar a relação de alguns meios 

de hospedagem como hotéis e pousadas de diversas categorias com o segmento do turismo 

gastronômico em locais onde há eventos no estado do Rio de Janeiro. Será utilizado métodos 

para diagnosticar e entrevistas analisando as formas de parcerias e objetivo de ambos 

segmentos. 

 

PLANO DE NEGÓCIOS: Construção de plano de negócio para serviços de A&B em meios 

de hospedagem de pequeno porte. 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO/TCC: Orientação de atividades de plano de trabalho voltado 

para os setores do complexo cozinha, almoxarifado de A&B e algumas funções no salão de 

restaurante de meios de hospedagem. 

___________________________________________________________________________ 

 

PROFA. DRA. MARIANA PIRES VIDAL LÓPEZ 

E-mail: marividal@gmail.com  

 

LINHA 1: Sustentabilidade nas Organizações Hoteleiras - esta linha visa entender e 

desmistificar  os impactos positivos ou negativos dentro do tripé da sustentabilidade 

(econômico, social, ambiental) que a hotelaria pode trazer na localidade onde está inserida. 

Assim, como perceber o desempenho organizacional em relação a sustentabilidade nas 

organizações hoteleiras. 

 

LINHA 2: Comprometimento Organizacional - visa identificar e entender o indivíduo 

dentro da organização hoteleira relacionando os cinco tipos de comprometimentos. 
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LINHA 3: Gestão de Eventos - analisar os processos de planejamento, execução e produção 

de um evento estabelecendo os processos decisórios do cliente e dos fornecedores; impactos 

dos eventos dentro de uma localidade; importância do setor de eventos dentro dos meios de 

hospedagens. 

___________________________________________________________________________ 

 

PROF. MSC. OSVALDO DO NASCIMENTO VERAS 

E-mail: onveras@gmail.com  

 

LINHA 1: Ética na Hotelaria – O indivíduo e o profissional como seres éticos. Visa 

promover a compreensão e a promoção dos valores éticos comuns da humanidade, promover 

um espírito de tolerância e respeito à diversidade, às crenças religiosas, filosóficas e morais, 

que é por sua vez, o fundamento e a consequência de uma atividade turística responsável. 

 

LINHA 2: Sistemas aplicados à hotelaria – Utilização de diversos sistemas de gestão 

hoteleira e suas adequações às realidades de cada empreendimento. Visa não só levar o 

estudante a analisar os sistemas existentes mas também a planejar, idealizar e administrá-los 

na realidade hoteleira.   

___________________________________________________________________________ 

 

PROFA. DRA. PATRÍCIA OLIVEIRA DE FREITAS 

E-mail: pfreitas@ufrrj.br   

 

LINHA 1: Estudos do Consumo e Comportamento do Consumidor – Partir de uma 

abordagem da temática do consumo de forma interdisciplinar, envolvendo a análise de 

diferentes áreas do conhecimento, para nortear reflexões sobre estilos, hábitos, representações 

e significados disseminados na sociedade contemporânea. Na hotelaria, visa compreender o 

comportamento dos consumidores, em suas diferentes fases da vida, em suas relações com os 

meios de hospedagem, buscando cada vez mais elementos para compreender a experiência do 

consumo e o consumo da experiência. 

 

LINHA 2: Criança, Consumo e Turismo – Pretendemos olhar para a relação entre criança, 

consumo e turismo/hospitalidade tanto na perspectiva dos produtores destes serviços, 

investigando o que tem sido ofertado para a crianças, ou que tipo de adequações os serviços e 

produtos do turismo e da hospitalidade têm sofrido para atender esse público, quanto na visão 

do público infantil. Visamos, assim, investigar a importância das crianças para a atividade 

turística, bem como a importância do turismo para a criança. 

 

LINHA 3: Publicidade, Consumo e Gênero – Refletir sobre as relações entre consumo e 

publicidade a partir de investigações que envolvam análise de conteúdos de peças 

publicitárias, inclusive nas mídias sociais; de estudos que visem compreender o papel da 

publicidade na produção de sentido para os bens de consumo e estudos que busquem analisar 

as representações de gênero na cultura de massa, em especial na narrativa publicitária. 
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___________________________________________________________________________ 

 

PROF. DR. RODRIGO AMADO DOS SANTOS 

E-mail: profrodrigoamado@gmail.com  

 

LINHA 1: Gestão da Sustentabilidade Turística 

Enaltecer o fato das gestões turísticas contemporâneas serem constituídas por um somatório 

complexo e indissociável de ações organizacionais que transparecem responsabilidades 

ambientais, culturais, econômicas, sociais e políticas. 

 

Palavras-chaves: Análises Holísticas e Integradas. Critérios de Sustentabilidade. Gestões 

Turísticas. 

 

LINHA 2: Gestões Hoteleiras e Excelência Organizacional 

Discutir os princípios, preceitos e tendências que moldam o planejamento hoteleiro 

contemporâneo, observando as premissas holísticas, sistêmicas e integradas que culminam na 

excelência e eficácia de seus serviços. 

 

Palavras-chave: Análises Macroambientais. Diferenciais Competitivos. Estratégias 

Corporativas. Excelência Organizacional. Gestão da Qualidade Total. Treinamento 

Organizacional. 

 

LINHA 3: Turismo, Cultura e Meio Ambiente: 

Desenvolver um olhar mais contemplativo às especificidades socioculturais e ambientais, 

promovendo uma intersecção que beneficie mutualmente a comunidade local e a organização 

turística, provendo, a esta última, um forte diferencial competitivo. 

 

Palavras-chaves: Aspectos Socioculturais e Ambientais. Cultura, Identidade e Memória. 

Gestão Pública do Turismo. Turismo Cultural. 

___________________________________________________________________________ 

 

PROFA. MSC. SALOMÉ LIMA FERREIRA DE ALMEIDA 

E-mail: salomealmeidaf@gmail.com   

 

LINHA 1: Patrimônio, educação e memória: Visa discutir as questões que cercam a noção 

de patrimônio, educação e memória a partir do debate sobre relação de poder, representações 

sociais, invisibilidades sociais configuradas nos discursos e nas histórias contadas, 

conservação e promoção do patrimônio material e imaterial,  presentes nos meios de 

hospedagem e nas comunidades residentes.  

 

LINHA 2: Lazer: Pretende abordar questões associadas ao lazer em meios de hospedagem 

ou em hospitais, entendendo-o como práticas sociais e lúdicas articuladas com aspectos 

econômicos, políticos, educacionais, culturais e históricos.    

___________________________________________________________________________ 
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PROF. DR. SÉRGIO DOMINGOS DE OLIVEIRA 

E-mail: sedoliveira@gmail.com   

 

LINHA 1: Hotelaria responsável 

 

LINHA 2: Certificação 

 

LINHA 3: Controles internos 

 

LINHA 4: Mídias sociais e hotelaria 

 

LINHA 5: Meios de Hospedagem Rurais 

 

LINHA 6: Gestão hoteleira 

___________________________________________________________________________ 

 

PROFA. MSC. STELLA MAGALY DE ANDRADE SOUSA 

E-mail: stellasousa@yahoo.com   

 

LINHA 1: Hospitalidade e serviços em Hotelaria 

 

LINHA 2: Acolhimento e cultura em hospitalidade comercial 

 

LINHA 3: Hábitos e comportamento dos hóspedes 

 

LINHA 4: Estudo de tipos de meios de hospedagem 

 

LINHA 5: Gênero, cultura e trabalho na indústria da hospitalidade. 
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