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FORMULÁRIOS PARA PROJETOS DE EXTENSÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ECONÔMIA DOMÉSTICA E HOTELARIA 

CURSO DE BACHARELADO EM HOTELARIA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANO:1ºSEM.2019 

 
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO: “MOSTRA A CARA, 
HOTELARIA!” 

 

IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

Nome: Elga Batista da Silva 

Titulação: Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

Dept.: Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 

Carga horária do projeto: 12 horas 

E-mail:elga.silva@hotmail.com 

Fone para contato: (0XX21) 96481-9861 

mailto:elga.silva@hotmail.com
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Título:  Atividade de extensão – “Mostra a cara, Hotelaria!”  

 

Resumo: Muitos alunos do ensino médio acreditam que seguir seus estudos em 

nível superior é algo muito distante de suas realidades. Nesse sentido, atividades 
que visam apresentar dinâmicas e perfis de cursos de Instituições de Ensino 

Superior podem ser úteis para expor peculiaridades da vida acadêmica. Assim 
sendo, pensou-se em oportunizar, aos alunos do ensino médio de um CIEP 

situado no município de Seropédica, entorno na Universidade, a apresentação do 
Curso de Bacharelado em Hotelaria da UFRRJ, bem como propiciar a esses 

discentes uma visita às dependências da Universidade, especialmente onde as 
aulas do curso em questão ocorrem. Para tanto, será realizada, através de uma 

palestra, a apresentação da estrutura, de projetos (de pesquisa e extensão) e 
das perspectivas do mercado de trabalho no segmento de meios de hospedagem. 

Além disso, os discentes do participarão de uma atividade prática na 
Universidade, para conhecer um pouco das rotinas de um Laboratório de 

Alimentos e Bebidas. Cabe ressaltar que a ideia para desenvolver essa atividade 
nasceu a partir da vivência de alunos do primeiro período de Hotelaria que 

estudaram da rede pública de ensino, e vivenciaram a falta de informações 

detalhadas acerca das possibilidades de carreira e atividades dentro da 
Universidade. Além disso, os mesmos discentes realizaram contatos com 

professores do CIEP para viabilizar a ocorrência da atividade em questão.  

 

Curso: 

Bacharelado em Hotelaria 

 

Local de Realização do Projeto: 
 CIEP Brizolão 155 - Maria Joaquina de Oliveira 

 

Período de Realização: 
Setembro e outubro de 2019 

 

Público Alvo: 
Discentes do 1º., 2º. e 3º. anos ensino médio do CIEP Brizolão 155 - Maria 

Joaquina de Oliveira 

 

Programa de Extensão: 

1- Criança e Adolescente / 4 – Educação e Tecnologia / 9 – Capacitação 
Profissional / 10- Educação Ambiental. 

 

1- Criança e Adolescente; 2- Maturidade; 3- Desporto 4- Educação e 
Tecnologia; 5- Família; 6- Comunicação e Cultura; 7- Tecnologia; 8- 

Promoção e Assistência à Saúde; 9- Capacitação Profissional; 10- 
Educação Ambiental; 11- Agronegócios; 12- Estudos da Linguagem; 

13- Ensino Presencial Conectado.   
 

Parceria, Apoio ou Convênio: 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ  
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CIEP Brizolão 155 - Maria Joaquina de Oliveira 

 

Justificativa: 

Uma das premissas das atividades de extensão, estas uma importante base do 
tripé que justifica a existência das Universidades brasileiras (que devem oferecer, 

além do ensino, pesquisa e extensão), é aproximar as Instituições de Ensino 
Superior (IES) da comunidade do entorno. Nesse contexto, várias ações podem 

ser promovidas, envolvendo diversos grupos que compõem a comunidade desse 
entorno, como, por exemplo, adolescentes em idade escolar da rede pública de 

Educação. Com o presente projeto, será possível não apenas promover a 
divulgação de um dos cursos mais jovens da UFRRJ, o bacharelado em Hotelaria, 

através da ministração de uma palestra. Além disso, também será possível “abrir 
as portas” da Universidade para a presença de jovens que poderão, 

potencialmente, tornar-se discentes da IES em um futuro próximo. Destaca-se 
que a realização de atividades práticas nessa ocasião contribuirá para um maior 

envolvimento dos alunos do CIEP com a proposta desse projeto. 
 

  

Objetivos: 
 

Objetivo Geral: 
 Apresentar o Curso de Bacharelado em Hotelaria aos estudantes do ensino 

médio de um CIEP localizado em Seropédica, RJ. 

 
Objetivos Específicos: 

 Mostrar as principais atividades realizadas por alunos e professores do 
Curso de Bacharelado em Hotelaria; 

 Apresentar áreas de atuação do hoteleiro, considerando as características 
do mercado de trabalho; 

 Criar um espaço para o diálogo entre academia e estudantes secundaristas; 
 Realizar uma atividade prática no Laboratório de Alimentos e Bebidas com 

os estudantes secundaristas; 
 Motivar os discentes do CIEP a buscar mais informações sobre cursos de 

nível superior como um todo. 
 

 

Referencial: 
FONTOURA, D. S.; PICCININI, V. Mercado de trabalho no setor hoteleiro brasileiro 

e português: a mediação da idade e do envelhecimento nas trajetórias 
profissionais. In: Anais do IV Congresso Brasileiro de Estudos 

Organizacionais, Porto Alegre, RS, 2016, p.1-18. 
LATOUR, B.; WOOLGAR, S. A vida de laboratório: a produção dos fatos 

científicos. Rio de Janeiro: Relume, 1997. 

PHILIPPI JR., A.; NETO, A. J. S. Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia 
e inovação. São Paulo: Manole, 2011. 

POPP, E.V. et al. Hotelaria e Hospitalidade. 70p. Acesso em: 20/08/2019. 
Disponível em: 
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http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/down
loads_publicacoes/Hotelaria_e_Hospitalidade.pdf 

VALE, M. P.; MILTON, H. D. Os desafios na formação do profissional da hotelaria 
frente às atuais necessidades do mercado de trabalho: a realidade da hotelaria 

em Natal/RN. Carpe Diem: Revista Cultura e Científica do UNIFACEX, v.11, 
n.11, 2013, P.1-19. 

 

Metodologia/Procedimentos: 
A atividade será desenvolvida por meio da metodologia expositiva dialogal, 

dinâmicas em grupo e utilização de recursos audiovisuais. 

 

Disseminação dos Resultados: 

Os resultados serão apresentados à comunidade acadêmica através de postagens 

na página do Curso de Hotelaria e no perfil do Instagram®. 
 

Cronograma: 
 

11 de setembro de 2019 

 
10:00 às 10:30h - Abertura: Boas-vindas e apresentação do projeto 

10:30h às 12:00h - Palestra: “Conhecendo o curso de Hotelaria e o trabalho 
do futuro hoteleiro” 

 

 

03 de outubro de 2019 
 

15:00 às 18:00h - Oficina: “Conhecendo rotinas do Departamento de Alimentos 
e Bebidas” 

18:00h - Encerramento: Agradecimento e entrega de certificados 
 

 

Contribuições Esperadas/Metas: 
Possibilitar aos alunos do CIEP momentos dinâmicos e interativos, capazes de 

lhes proporcionar um conhecimento impar perante a temática proposta. 
 

Procedimentos para inscrição: 
As inscrições serão efetuadas pelos professores de Biologia e Matemática do CIEP.  

 

 
Profa. Dra. Elga Batista da Silva 

 


