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FORMULÁRIOS PARA PROJETOS E ATIVIDADES 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  
CICLO DE PALESTRAS 

“PAPO DE GESTOR” 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 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: 10 horas 

E-mail:elga.silva@hotmail.com 

Fone para contato: (0XX21) 96481-9861 

Nome: Rodrigo Amado dos Santos 

Titulação: Doutor em Sistemas de Gestão Sustentáveis 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

Dept.: Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH.  

Carga horária do projeto: 10 horas 

E-mail:profrodrigoamado@gmail.com 
Fone para contato: (0XX21) 97921-6854 
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Título: 
Atividade de Extensão – Ciclo de Palestras – “Papo de Gestor” 

 

Resumo: 
Os líderes do grupo de Pesquisa PROGESTUR (“Processos de Gestão, 

Sustentabilidade e Turismo”) convidam pesquisadores, docentes e discentes para 
participar de um ciclo de palestras que apontará as especificidades operacionais 

e gerenciais dos estabelecimentos hoteleiros. Para tanto, serão convidados 
gerentes gerais de empresas hoteleiras do mercado hoteleiro carioca. A priori, 

dois ciclos ocorrerão (30/04 e 18/06/19). Durante estes períodos, renomados 
gestores hoteleiros apresentarão todo seu know how, evidenciando as 

particularidades e necessidades para o desenvolvimento de uma gestão hoteleira 
de qualidade.        

 

Curso: 
Bacharelado em Hotelaria  

 

Local de Realização do Projeto: 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 

Campus Seropédica  
Auditório da Biblioteca Nova (2º Andar) 

 

Período de Realização: 
1º Ciclo – 30 de abril de 2019 

2º Ciclo – 18 de junho de 2019 

 

Público Alvo: 

Estudantes do Curso de Bacharelado em Hotelaria e em Turismo, discentes de 
cursos afins, empreendedores locais e profissionais da área. 

 

Programa de Extensão: 
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  

CNPQ -  

 

Justificativa: 

O capital humano deve ser visto enquanto um dos bens mais valiosos às 
empresas hoteleiras que primam por oferecer excelência, hospitalidade, eficiência 

e prestatividade aos seus respectivos segmentos atuação. Nesse sentido, este 
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trabalho tem como objetivo principal a exposição de princípios e valores que 
sustentam o processo de capacitação e treinamento do elemento humano em 

ambientes hoteleiros, visto aqui enquanto preceito fundamental a estruturação 
de um serviço e de um atendimento pautado em valores de excelência. 

 
Dessa maneira, destaca-se que hotéis engajados em oferecer o melhor 

atendimento e superar as expectativas de seus hóspedes demonstram que seu 
foco está efetivamente voltado às reais necessidades e desejos desses indivíduos. 

A partir disso, percebe-se que a premissa pela excelência no atendimento se torna 
uma estratégia de marketing (CASTELLI, 2005) eficiente às mais diversas 

categorias de meios de hospedagem, promovendo a fidelização de clientes. 
 

 Assim, um aspecto a ser ressaltado será o fato da excelência no 

atendimento apresentar-se como um forte diferencial competitivo, vista enquanto 
instrumento capaz de alavancar os resultados operacionais, gerenciais e 

administrativos de quaisquer corporações hoteleiras. Chiavenato (2009) 
mencionará que independentemente de seu nicho de atuação, nenhuma empresa 

prosperará se não voltar “seus olhos” a discussão dessa temática, já que a mesma 
se apresenta enquanto aspecto crucial ao processo de inserção, desenvolvimento, 

propagação, maturação e renovação mercadológica (BELLI, 1998). 
 

Em virtude disso, os ciclos de palestras desta atividade de extensão foram 
idealizados na tentativa de se estreitar a relação entre mercado e academia. Para 

tanto, serão convidados renomados gestores de empresas hoteleiras do mercado 
carioca. Espera-se que os mesmos possam apresentar todo seu know how, 

evidenciando as particularidades e necessidades para o desenvolvimento de uma 
gestão hoteleira de qualidade.        

    

Objetivos: 
 

Objetivo Geral:  
 Discutir os princípios estratégicos, táticos e operacionais que moldam o 

planejamento dos sistemas hoteleiros, de forma a se visualizar as 

premissas holísticas, sistêmicas e integradas que culminam na excelência 
da prestação dos serviços hoteleiros. 

 
Objetivos Específicos:  

 Debater as especificidades e particularidades que definem os processos de 
planejamento estratégico, tático e operacional nos meios de hospedagem; 

 Analisar os requisitos que estruturam uma gestão pautada nos preceitos da 
qualidade total, buscando compreender suas inferências nos resultados 

administrativos, operacionais, financeiros e organizacionais nos ambientes 
hoteleiros. 

 

Referencial: 
 

ALDRIGUI, Mariana. Meios de hospedagem. São Paulo: Aleph, 2007. 
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BELLI, A. Considerações Gerais sobre a viabilidade de empreendimentos 
hoteleiros. Revista Turismo em Análise, 9, 62-69, 1998. 

CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. 9. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 
2001. 

_________________. Hospitalidade: a inovação na gestão das organizações 
prestadoras de serviços. São Paulo: Saraiva 2010. 

GREGSON, Paul William (org.). Hotelaria na prática. Barueri, SP: Manole, 2009. 
PETROCCHI, Mario. Hotelaria: planejamento e gestão. Rio de Janeiro: Futura, 

2007. 
ROBLEDO, J. L. R.; ARÁN, M. V.; PÉREZ-ARANDA, J. Gestión del conocimiento y 

orientación al marketing interno en el desarrollo de ventajas competitivas en el 
sector hotelero. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 

Empresa, 21, 84–92, 2015. 

 

 

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

analises de textos, estudos de projetos de pesquisa, dinâmicas em grupo e 

utilização de recursos audiovisuais. 
 Participação nas atividades desenvolvidas durante as aulas; 

 Debates propiciados pelos referenciais bibliográficos apresentados aos 
discentes. 

 

Disseminação dos Resultados: 
Os resultados dos debates serão disseminados na página do curso de hotelaria, 

bem como através de discussões a serem realizadas em sala de aula, bem como 
com aqueles alunos que desejarem realizar pesquisas acadêmicas sobre a 

temática apresentada. Além disso, os coordenadores do evento se comprometem 
a realizar um artigo sobre os resultados desse evento, enfatizando quais foram 

os impactos para a comunidade acadêmica envolvida.  
 

Cronograma: 

 
30 de abril de 2019: 

 

15h:00min às 16h:00min 
Palestra: As especificidades da gerência hoteleira. 

Palestrante: Sr. Victor Masetti, Gerente Geral do Windsor Barra 

 

16h:00min às 17h:00min 

Palestrante: Gerente de A&B – a definir 
 

 

18 de junho de 2019: 

 
15h:00min às 16h:00min 

Palestra: Um olhar sobre o perfil e competências dos gestores hoteleiros. 
Palestrante: Sr. William F. Rodrigues, Gerente Geral do Miramar by Windsor 
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16h:00min às 17h:00min 
Palestrante: Gerente de A&B – a definir 

  

 

Contribuições Esperadas/Metas: 

Possibilitar aos alunos um evento dinâmico e interativo capaz de lhes proporcionar 
um conhecimento impar perante a temática proposta. 

 

Procedimentos para inscrição: 

As inscrições serão efetuadas na coordenação do curso de bacharelado em 
hotelaria.  

 
 

 
 

 

_________________________ 
Profa. Dra. Elga Batista da Silva 

SIAPE: 2256765 

_______________ ______________ 
Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos 

SIAPE: 2015307 
 

 
 

 
 


