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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.2020 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO – “HOTELARIA EM 

TEMPOS DE COVID-19: TENDÊNCIAS E DESAFIOS” 

IDENTIFICAÇÃO DAS 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 da atividade: 20 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, UFF 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

Dept.: Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 

Carga horária da atividade: 20 horas 

E-mail: profrodrigoamado@gmail.com 

Fone para contato: (0XX21) 97921-6854 

Nome: Mariana Pires Vidal López 

Titulação: Doutora em Administração e Turismo 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

Dept.: Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 

Carga horária da atividade: 20 horas 

E-mail: marividal@gmail.com 

Fone para contato: (0XX21) 97921-6854 

Nome: Maria Lúcia Almeida Martins 

Titulação: Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

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

Carga horária do projeto: 20 horas 

E-mail: luciaalmei@yahoo.com.br 

Fone para contato: (0XX21) 99698-2349 

Nome: Osvaldo do Nascimento Veras 

Titulação: Mestre em Turismo pelo Centro Universitário Ibero-Americano 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

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

Carga horária do projeto: 20 horas 

E-mail: onveras@gmail.com 

Fone para contato: (0XX11) 98175-5800 

mailto:profrodrigoamado@gmail.com
mailto:profrodrigoamado@gmail.com
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Título: Hotelaria em tempos de COVID-19: tendências e desafios 

 

Resumo:  

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) categorizou 
os milhares de casos de testes positivos e óbitos acarretados pela 

COVID-19, doença decorrente da contaminação pelo novo corona vírus, 
como uma pandemia. Estudiosos de áreas diversas estimam que essa 

doença possa, potencialmente, alcançar proporções semelhantes àquelas 

observadas durante a gripe espanhola (também conhecida como gripe de 
1918), uma moléstia que resultou na morte de mais 17 milhões de 

pessoas em todo o mundo, e na contaminação de mais de 500 milhões 
de indivíduos. Essa nova e caótica realidade tornou imperativas práticas 

para contenção da pandemia, sendo as principais ações a redução do 
contato físico através do isolamento social e da quarentena de pessoas 

contaminadas e/ou com suspeita de contaminação pelo corona vírus. 
Esse cenário acarretou também mudanças marcantes no campo da 

Educação, cujo principal reflexo nas instituições de ensino superior (IES) 
é a suspensão das atividades de ensino, e também grande parte as 

ações relacionadas à pesquisa e extensão. Assim sendo, certas ações 
educativas executadas através do trabalho remoto vêm sendo 

desenvolvidas, visando, principalmente, ofertar aos discentes conteúdos 
técnicos relevantes e motivadores durante o período no qual a 

comunidade acadêmica está impossibilitada de conviver presencialmente. 

Diante dessa conjuntura, alguns docentes do curso de Bacharelado em 
Hotelaria da UFRRJ enxergaram a necessidade de promover um espaço 

online (considerando a necessidade de isolamento social) que permitisse 
o debate de questões que venham a impactar, de forma marcante, os 

rumos da Hotelaria em função da pandemia acarretada pela COVID-19. 
Assim sendo, o objetivo da presente atividade, intitulada “Hotelaria em 

tempos de COVID-19: tendências e desafios”, será propiciar um 
ambiente virtual para a apresentação de aspectos correlacionados aos 

impactos desse atual quadro mundial, que tem reverberado em uma 
série de mudanças em rotinas de variados serviços. Para tanto, serão 

realizadas lives no Instagram® oficial do curso em questão, que serão 
conduzidas por uma docente acompanhada por convidados. Espera-se, 

com a realização desse evento, contribuir para a formação do 
pensamento crítico dos discentes no que tange às ações do segmento 

hoteleiro frente à pandemia. 

 

Cursos envolvidos na organização: 

Bacharelado em Hotelaria – UFRRJ 

 

Local de Realização do Projeto: 

Ambiente virtual da rede social Instagram®, no perfil oficial do curso de 
Bacharelado em Hotelaria – UFRRJ nesta rede, disponível em: 

https://www.instagram.com/hotelariaufrrj/?hl=pt-br 

 

https://www.instagram.com/hotelariaufrrj/?hl=pt-br
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Período de Realização: 

De 15 a 17 de junho de 2020 

 

Público Alvo: 

Estudantes do Curso de Hotelaria, discentes de cursos afins, docentes do 
curso e afins, profissionais da área e membros da sociedade civil 

 

Programa de Extensão: 
4 – Educação e Tecnologia / 6- Comunicação e Cultura / 8- Promoção e 

Assistência à Saúde / 9 – Capacitação Profissional  

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) 

 

Justificativa:  
Enxergando a Universidade como uma instituição que deve fomentar 

debates de cunhos diversos, pensou-se em realizar a presente atividade 

para estimular conversas sobre os efeitos da pandemia para a indústria 
turística, inclusive com ênfase nas questões vivenciadas pelos meios de 

hospedagem, especialmente do Rio de Janeiro, esta uma das capitais 
com maior prevalência de COVID-19. A escolha pelo Instagram como 

veículo para promoção da referida atividade deu-se em função da 
facilidade de acesso dos participantes em potencial, de forma a 

democratizar, a todos e todas, os conteúdos a serem debatidos. Com 
relação aos temas, serão realizadas abordagens com foco em três eixos 

centrais: a) Alimentos e Bebidas (A&B); b) Operações Hoteleiras e c) 
Governança. Cabe ressaltar que a presente atividade será, para os 

discentes do Curso de Bacharelado em Hotelaria e demais ouvintes, um 
evento de participação opcional, uma vez que não possui quaisquer 

vínculos com as disciplinas do referido curso. 

  

Objetivos: 

 
Objetivo Geral: 

 Propiciar um ambiente virtual para apresentação e debate de 
aspectos correlacionados aos impactos da pandemia acarretada 

pela COVID-19 (corona vírus) para a hotelaria. 

 
Objetivos Específicos: 

 Compreender os impactos da pandemia para certos departamentos 
que compõem os meios de hospedagem; 
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 Abrir um canal de comunicação com profissionais dos 
departamentos de A&B, Operações Hoteleiras e Governança; 

 Motivar o corpo discente durante o período de interrupção das 

aulas, ofertando atividades dinâmicas através de uma mídia social. 
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Metodologia/Procedimentos: 

A atividade será desenvolvida por meio da metodologia expositiva 
dialogal, com falas dos convidados e momentos para perguntas oriundas 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24146447
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dos participantes. Como a duração de uma live no Instagram® é de uma 

hora, cada live terá seu tempo dividido da seguinte forma: 
a) 5 minutos para aguardar a entrada dos ouvintes e apresentação do 

evento e do profissional convidado; 
b) 40 minutos para a explanação do conteúdo pelo profissional 

convidado; 
c) 15 minutos para perguntas feitas pelos ouvintes. 

 

Disseminação dos Resultados: 
Os resultados serão apresentados à comunidade acadêmica através de 

postagens na página do Curso de Hotelaria e nos perfis do Facebook e do 

Instagram®. 
 

Cronograma: 
 

15 DE JUNHO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA) 

15h:00min às 15h:05min – Abertura da Sala 
15h:05min às 15h:45min – Palestra sobre a área de A&B 

Palestrante: Prof. Esp. Francisco Tommy Freund 
Possui graduação em Administração Hoteleira - Ecole Hoteliere de 

Lausanne - Suiça (1972). Pós Graduado em Docência do Ensino Superior 
(2012) pela UniverCidade. Há mais de 40 anos, vem atuando na 

hotelaria nacional e internacional, ocupando cargos gerenciais nas áreas 
de A&B, Eventos, Hospedagem e Gerencia Geral. Atua como consultor e 

especialista em gestão operacional de A&B – Food Service Consultoria 
Gastronômica. Ministra aulas em gerenciamento hoteleiro no curso de 

pós-graduação do SENAC MG, bem como atua no curso de graduação em 
hotelaria e turismo do SENAC RJ. Autor de 06 livros ligados à área de 

turismo e hotelaria, destaca os seguintes títulos: “Alimentos e Bebidas: 
uma visão gerencial” e “Festas & Recepções”. 

Título da palestra:  

15h:45min às 16h:00min – Abertura para questionamentos 
 

16 DE JUNHO DE 2020 (TERÇA-FEIRA) 
15h:00min às 15h:05min – Abertura da Sala 

15h:05min às 15h:40min – Palestra sobre a área de Operações 
Hoteleiras 

Palestrante: Chieko Nishimura Aoki 
Fundadora e Presidente da rede Blue Tree Hotels, é formada em Direito 

pela USP, com cursos em Administração na Universidade de Sofia, em 
Tóquio e de Administração Hoteleira na Cornell University, nos Estados 

Unidos. Foi presidente da rede Caesar Park e vice chairman da Westin, a 
mais antiga rede hoteleira dos Estados Unidos. 

Título da palestra:  
15h:45min às 16h:00min – Abertura para questionamentos 
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17 DE JUNHO DE 2020 (QUARTA-FEIRA) 
15h:00min às 15h:05min – Abertura da Sala 

15h:05min às 15h:40min – Palestra sobre a área de Governança 

15h:45min às 16h:00min – Abertura para questionamentos 
Palestrante: Hozana de Paiva Braga 

Governanta de um Hotel da cidade do Rio de Janeiro que está aberto 
para receber os profissionais de saúde neste momento de pandemia.  

 
Importante:  

 Para receber os certificados de participantes das lives, os discentes 
devem fazer a inscrição pelo formulário do Google Forms para que o 
registro no Ecert ocorra. Dessa forma, serão necessários os seguintes 

dados: nome completo; e-mail; CPF; telefone; vínculo com a 

UFRRJ. 

 

Contribuições Esperadas/Metas: 
Possibilitar aos alunos e alunas um evento dinâmico e interativo, capaz 

de lhes proporcionar conhecimentos atuais perante a temática proposta, 

com a presença de profissionais de segmentos diversos da Hotelaria.  
 

Procedimentos para participação: 

Para participar das lives, os interessados deverão acessar o perfil oficial 
do curso de Bacharelado em Hotelaria UFRRJ no Instagram®, disponível 

em: https://www.instagram.com/hotelariaufrrj/?hl=pt-br. Uma vez 
acessado o perfil, o participante deverá clicar na imagem da live para 

participar da mesma.  

 
 

 

Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos 

Presidente da Comissão 

SIAPE: 2015307 

 

Profa. Dra. Elga Batista da Silva 

Vice Coordenadora – Curso de Hotelaria 

SIAPE: 2256765 

 

 

Profa. Me. Maria Lúcia Almeida Martins 

Membro da Comissão 

SIAPE: 2282849 

 

 

Profa. Dra. Mariana Pires V. Lopes 

Membro da Comissão 

SIAPE: 3097875 

 

 

Prof. Me. Osvaldo do Nascimento Veras 

Membro da Comissão 

SIAPE: 2271612 

 

https://www.instagram.com/hotelariaufrrj/?hl=pt-br

