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HOSPITALIDADE E LAZER 
APLICADOS À CASA DE 

HÓSPEDES PROF. LAERTE 
GRISI 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

 
Nome: Dan Gabriel D’Onofre 

Titulação: Doutor em Ciências Sociais 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 
Dept.: Departamento de Economia Doméstica e 

Hotelaria – DEDH.  
Carga horária do projeto: 1 ano 

E-mail: donofretur@gmail.com 
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Título: 

Hospitalidade e Lazer aplicados à Casa de Hóspedes Prof. Laerte Grisi 
 

 

Resumo: 
 

A presente proposta se direciona a um programa de longo prazo para qualificar a 
gestão da hospitalidade e do lazer junto à Casa de Hóspedes Prof. Laerte Grisi. 

Nesse sentido, o programa de extensão apresenta suas justificativas lastreadas 
na aplicabilidade dos procedimentos da gestão em vias de construção, somados 

à política da Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da 
UFRRJ (CORIN). Com vistas a implementar uma parceria de longo prazo, o 

programa tem por objetivo aprimorar os processos de gestão a mediar a 
atmosfera doméstica com o profissionalismo que é fundamental para mitigar 

possíveis erros na condução da hospitalidade pública neste espaço. Por fim, 
apresenta os métodos e as expectativas que são intencionadas para a consecução 

do mesmo. 

 

 

Curso: 
Bacharelado em Hotelaria 

 

 

Local de Realização do Projeto: 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 

 

 

Período de Realização: 
Programa de Fluxo Contínuo e Anual 

Carga Horária: 1 ano, podendo estender. 

 

 

Público Alvo: 
Estudantes de Cursos da UFRRJ, estudantes de outras instituições, 

pesquisadoras/es de outras instituições, pesquisadores da área, Coordenadoria 

de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFRRJ (CORIN). 
 

 

Programa de Extensão: 

10- Cooperação Interinstitucional; 11 – Cooperação Internacional; 24 – 

Educação Profissional; 28 – Esporte, Lazer e Saúde; 32 – Inovação Tecnológica;  
49 – Turismo. 
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Parceria, Apoio ou Convênio: 

 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais 
Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria 

 

Justificativa: 
 

Inaugurada em 29 de Novembro de 2017, a Casa de Hóspedes Professor Laerte 
Grisi é fruto da iniciativa da Reitoria e da Coordenadoria de Relações 

Internacionais e Interinstitucionais (CORIN) da UFRRJ para apoiar o Programa de 
Internacionalização da universidade. A casa recebeu o nome do Prof. Laerte Grisi, 

egresso e docente junto ao Instituto de Veterinária da UFRRJ, que faleceu em 
2014. 

 
Embora a UFRRJ seja uma universidade centenária, sua internacionalização 

apenas ganha fôlego a partir da década de 2010. Nesse sentido, parte de seus 

esforços tem sido voltado para prover estratégias de captação de 
pesquisadoras/es que possam vir a cursar os programas oferecidos nos campi 

ruralinos. No atual Programa de Gestão da CORIN (2017-2020), parte da Política 
de Internacionalização Ativa depende em grande número de estratégias que 

propiciem a permanência de pesquisadoras/es junto à UFRRJ, tendo algum 
destaque o Programa de Hospedagem de Pesquisadores e Estudantes 

Estrangeiros. Este item da atual política da CORIN, detém na Casa de Hóspedes 
Prof. Laerte Grisi sua adequação e organização aos propósitos preestabelecidos. 

 
A Casa de Hóspedes fica situada na Rua da Pátria, 11, Bairro Ecologia, em 

Seropédica/RJ. De acordo com as informações da CORIN, a mesma conta com 
capacidade de oferta de 18 leitos fixos, ambientes climatizados, acesso à rede 

mundial de computadores, cozinha e espaços de convivência e lazer (UFRRJ, 
2018). Nesse sentido, o presente programa proposto tem como finalidade se 

somar à política da CORIN com o intuito de prover estratégias a longo prazo para 

prover hospitalidade e lazer a quem possa vir usufruir da Casa de Hóspedes Prof. 
Laerte Grisi. 

 

    

Objetivos: 

 
Objetivos Gerais:  

 Colaborar com a política de adequação e organização da Casa de Hóspedes 
Prof. Laerte Grisi. 

 
Objetivos Específicos:  

 Promover capacitação para a força de trabalho da Casa de Hóspedes aplicar 
estratégias de gestão da hospitalidade; 
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 Iniciar o programa de estágios, extensão e pesquisa para discentes dos 

cursos de Bacharelado em Hotelaria do Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas (ICSA) e Técnico em Hospedagem do Colégio Técnico (CTUR); 

 Elaborar o Relatório Técnico sobre o diagnóstico e prognóstico das ações 
junto à Casa de Hóspedes Prof. Laerte Grisi; e 

 Criar o Guia Ruralino de Hospitalidade e Lazer às/aos hóspedes. 
 

 

Referencial Bibliográfico Básico:  
 

DE SOUZA, P.A.R. et al. Relações sociais no setor de cama & café em Paratins na 
Amazônia: uma perspectiva com base nas análises de redes sociais. Revista 

Brasileira de Pesquisa em Turismo. São Paulo, v. 8, n. 1, pp. 145-160, 
jan./mar. 2014. 

 
DENKCER, A. F. M. Métodos e técnicas de pesquisa em turismo. São Paulo, 

SP: Futura, 2000. 

 
DUMAZEDIER, J. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 1973. 

 
________. Sociologia empírica do lazer. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008. 

 
HSIEH, Y.C.; LIN, Y.H. Bed and breakfast operators’ work and personal life 

balance: a cross-cultural comparison. International Journal of Hospitality 
Management, 29 (4), pp. 576–581, 2010. 

 
LASHLEY, C. Para um entendimento teórico. In: LASHLEY, C; MORRISON, A. Em 

busca da hospitalidade: perspectiva para um mundo globalizado. Barueri: 
Manole, 2004. p. 1-24. 

 
LASHLEY, C.; SPOLON, A. P. Administração de pequenos negócios em 

hospitalidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
UFRRJ. Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais. Proposta 

de gestão (2017-2020). Seropédica, 2018. Disponível em: 
http://institucional.ufrrj.br/corin/apresentacao-3/ufrrjinnumbers/ Acesso em 11 

abr. 2019. 
 

 

Metodologia/Procedimentos: 
 

Com vistas a propor procedimentos ligados à aplicação de técnicas advindas da 
gestão em hospitalidade e, em menor grau, lazer, o proponente e sua equipe 

tende a estabelecer um canal de comunicação estreito com a principal fonte de 
informações e gestão da Casa de Hóspedes Prof. Laerte Grise: a Coordenadoria 

de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFRRJ (CORIN). Isso se deve 
à necessidade de captar informações sobre normas e funcionamentos do espaço, 

http://institucional.ufrrj.br/corin/apresentacao-3/ufrrjinnumbers/
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bem como a atual força de trabalho que atua tanto junto à manutenção da casa, 

como aquela responsável por mediar a vinda de hóspedes junto a mesma. 
Essa parte exploratória, conta com procedimentos de pesquisa de cunho 

qualitativo, a buscar um aprofundamento com as/os principais interlocutoras/es 
da casa. Nesse sentido, entrevistas em profundidade e observação participante 

são as técnicas que mais serão usadas nesta etapa do processo de formulação de 
ideias para a aplicação da gestão proposta. 

 
Num momento posterior, a elaboração do organograma da gestão da casa e a 

aplicação de procedimentos demandará a existência de um/a bolsista 
voluntário/a, a qual poderá exercer o papel de anfitriã/ão usufruindo de 

hospedagem gratuita durante o período preestabelecido de sua atuação, seja 

enquanto pesquisa, seja enquanto extensão. A partir deste momento, além das 
práticas e técnicas que trabalhadoras/es e gestoras/es exercem na oferta de 

serviços de hospitalidade, somar-se-ão os elementos advindos da teoria da 
gestão da hospitalidade, sendo majoritariamente liderados pela/o bolsista 

voluntário sob supervisão do proponente do projeto. A ideia central, a longo 
prazo, é instituir um modelo de gestão aos moldes do Cama e Café (Bed and 

Breakfast). Como a ideia é fugir do que se tem de mais próximo aos 
procedimentos de gestão de meios de hospedagem, com destaque aos hotéis de 

redes, a ideia é fazer com que o universo da hospitalidade (LASHLEY, 2004) e do 
lazer transitem da esfera doméstica, posto que é uma casa, mas com a 

profissionalização necessária para qualificar a experiência oferecida pela UFRRJ 
às/aos hóspedes que se instalarem junto à casa. 

 
Por fim, constantes avaliações serão feitas para aprimorar o processo de 

convivência de anfitriãs/ões e hóspedes, bem como articular ideias e projetos 

futuros para a política de internacionalização da UFRRJ. Salienta-se que esse 
movimento de aproximação entre a CORIN e entes do DEDH permite não apenas 

a proposta de extensão, tradição deste departamento, mas o fortalecimento das 
pesquisas no campo da hospitalidade e do lazer em plena UFRRJ. 

 

 

Sistema de Avaliação: 

 
A avaliação do programa se dará através da emissão de relatórios referentes ao 

processo de elaboração de diagnósticos, prognósticos e execução de ações. Além 
disso, como processo resultante das análises, estimula-se a produção de artigos 

sobre a experiência extensionista na área da gestão da hospitalidade e do lazer. 
Por fim, como método de exigência, exigir-se-á a elaboração de um relatório nos 

moldes elaborados pela Comissão de Estágios de Hotelaria, disponível em redes 
e junto à administração do Curso de Hotelaria. O relatório será avaliado seguindo 

os parâmetros para aplicação dos conceitos – (Referenciais para o 
estabelecimento das médias de 0 a 10): 

 
Média 10 = os objetivos propostos foram plenamente atingidos. O aluno 

compreende bem as situações, se expressa com clareza e compreende as 
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informações recebidas, adaptando sua linguagem à situação/problema em que se 

encontra. 
 

Média ]10—08] = o aluno atingiu os objetivos propostos e por isso compreende 
a situação proposta, se expressando com relativa clareza e assimilando as 

informações recebidas quase que em sua totalidade. Contudo, às vezes, não faz 
uso muito adequado dos princípios relacionados à temática, mas de forma geral, 

possui uma boa perspectiva sobre os elementos que formam o universo conceitual 
em questão. 

 
Média ]08—06] = o aluno teve um desempenho satisfatório e atingiu 

parcialmente objetivos propostos. Apesar deste identificar a situação proposta e 

de se expressar de maneira compreensível, demonstra, em certos momentos, 
algumas falhas no entendimento das análises/situações problemas propostos. 

Nesse sentido, às vezes possuirá certo despreparo no que tange a aplicação do 
conhecimento necessário à interpretação, descrição e entendimento da situação 

problema em que se encontra. 
 

Média ]06—05] = o aluno teve desempenho regular e não atingiu alguns dos 
objetivos propostos. Por isso o aluno identifica a situação proposta, mas em 

alguns casos, não é capaz de se expressar compreensivelmente e nem sempre 
assimila as informações necessárias para a formatação de uma análise crítica do 

objeto estudado, o que resulta em uma percepção reduzida e que acaba 
comprometendo relevantemente a perspectiva sobre os elementos que formam 

o universo conceitual em questão. 
 

Média ]05—03] = o aluno apresenta um desempenho, em muitas das vezes, 

insatisfatório. Justamente por isso, este possui dificuldades em entender as 
situações problemas propostas, o que acaba prejudicando a análise sistêmica de 

seu objeto. Sua compreensão é por demais reduzida, comprometendo, nesse 
sentido, sua formação profissional. Daí a necessidade em se propor medidas 

avaliativas capazes de reforçar os princípios aplicados em sala para que o mesmo 
não possa ser tão prejudicado frente a sua atuação profissional. 

 
Média ]03—00] = não foram atingidos os objetivos propostos. E devido a tal 

fato, este desconhece o vocabulário mínimo e as situações em que se encontra, 
não sendo capaz de se expressar ou fazer-se entender devidamente. 

 

 
 

 
 

 

Docente: Curso Função 

Prof. Dr. Dan Gabriel 

D’Onofre 

Bacharelado em 

Hotelaria 

Docente 
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Disseminação dos Resultados: 

 
Os resultados serão disseminados através de relatórios internos, direcionados 

sobretudo à CORIN, bem como a produção de artigos, manuais e guias, 
publicados em redes voltadas às comunicações da área. 

 
 

Cronograma: 
 

ATIVIDADES 2019 2020 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E PESQUISA 
HISTÓRICA                                                 

PESQUISA EXPLORATÓRIA                                                 
COMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA                                                 

FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO                                                 
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE 
GESTÃO                                                 

PROCESSAMENTO DOS DADOS                                                 

ANÁLISE DOS RESULTADOS                                                 

REDAÇÃO PRELIMINAR                                                 

REDAÇÃO FINAL                                                 
 

 

Contribuições Esperadas/Metas: 

 
Com a presente proposta, almeja-se somar às iniciativas do Programa de 

Hospedagem de Pesquisadores e Estudantes Estrangeiros da CORIN. Nesse 
sentido, entende-se como metas: 

 
- Prover qualificação a toda força de trabalho que atua na Casa de Hóspedes; 

- Qualificar a experiência de hospitalidade para todos as/os hóspedes; e 
- Especializar anualmente até 2 estudantes de Hotelaria da UFRRJ na condução 

de processos de Gestão de Hospitalidade sob os moldes Cama e Café. 
 
 

      

 
______________________________________________ 

Prof. Dr. Dan Gabriel D’Onofre 

SIAPE: 2145525 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 
Docente – Dedicação Exclusiva. 


