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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: OFICINA “PAPO 
DE PESQUISADOR” 

 

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: 12 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: 12 horas 

E-mail:profrodrigoamado@gmail.com 

Fone para contato: (0XX21) 97921-6854 
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Título:  Atividade de extensão - Oficina “Papo de pesquisador”  

 

Resumo: 

Vinculado ao CNPQ, o PROGESTUR (Grupo de pesquisa intitulado “Processos de 
Gestão, Sustentabilidade e Turismo”) possui seis linhas de atuação que 

pretendem produzir conhecimentos científicos capazes de enaltecer o fato de as 
gestões turísticas contemporâneas serem constituídas por um somatório 

complexo e indissociável de condutas, competências e planificações – holísticas, 
sistêmicas, integradas e participativas – que demandam olhares interdisciplinares 

para suas profícuas idealizações e prospecções. Nesse sentido, uma das 
atividades do PROGESTUR para o presente período letivo é a realização de uma 

atividade de extensão em formato de oficina intitulada “Papo de pesquisador”. 
Essa oficina será conduzida a partir de um encontro com um pesquisador ativo, 

com vistas à apresentação da trajetória profissional do mesmo, como forma de 
esclarecer aspectos da carreira acadêmica, criando assim um canal direto de 

comunicação com o discente. No segundo momento da atividade, alunos que 
atualmente desenvolvem pesquisas na área de Hotelaria apresentarão não 

apenas seus projetos e principais resultados, mas também suas vivências 

enquanto desenvolvedores de pesquisas. Espera-se, com a realização dessa 
atividade de extensão, propiciar a motivação dos alunos do curso de Bacharelado 

em Hotelaria no que tange ao desenvolvimento de pesquisas científicas. 

 

Curso: 

Bacharelado em Hotelaria 

 

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

Campus Seropédica  

Auditório da Biblioteca Central da UFRRJ  

 

Período de Realização: 
28 de maio de 2019 

 

Público Alvo: 
Estudantes do Curso de Bacharelado em Hotelaria e em Turismo, discentes de 

cursos afins e profissionais da área. 

 

Programa de Extensão: 

4 – Educação e Tecnologia / 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: 



 3 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ  

 

Justificativa: 

Muitos alunos do ensino superior creem que a realização de atividades de 
pesquisa é algo muito distante de suas realidades, ou que, como não desejam 

seguir a carreira acadêmica, o envolvimento com um trabalho científico seja 
pouco relevante. Entretanto, desenvolver pesquisas pode beneficiar o discente 

sob várias óticas, que podem contribuir com sua futura atuação profissional. 
Como exemplos dessa afirmativa, citam-se o desenvolvimento de um maior 

pensamento crítico, e também uma maior capacidade de buscar resoluções de 
problemas de forma eficiente. Visando contribuir para uma desconstrução dessa 

imagem equivocada no que tange aos papéis da pesquisa, pensou-se em colocar, 
frente a frente, alunos e pesquisadores como momento primordial da oficina.  

Com relação ao segundo momento da oficina, a meta é abrir um espaço para 
estimular a interação entre discentes que participam de projetos de pesquisas e 

interessados nessa mesma atividade. Embora a existência dos projetos de 
pesquisa seja pública, muitos discentes não conhecerão os rumos desses 

trabalhos caso não haja um espaço para a apresentação dos resultados desses 

projetos. Assim sendo, pensou-se em oportunizar, aos alunos que já desenvolvem 
pesquisas, a apresentação de seus projetos e produtos/materiais gerados a partir 

desses. Para tanto, será realizada a apresentação de projetos de pesquisa 
atualmente desenvolvidos por alunos e professores do Curso de Hotelaria, com a 

presença de discentes contemplados por bolsas do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 
 

  

Objetivos: 
 

Objetivo Geral: 
 Propiciar um momento de interação entre pesquisador-discente e discente-

discente, como forma de motivar os alunos a desenvolver pesquisas 
científicas. 

 
Objetivos Específicos: 

 Abrir um canal de comunicação entre pesquisadoras com larga experiência 
acadêmica e os discentes; 

 Criar um espaço para a apresentação de projetos de pesquisa já 

desenvolvidos por alunos e professores do Curso de Hotelaria; 
 Apresentar vivências dos alunos que já participam de projetos de pesquisas 

científicas na Universidade; 
 Motivar os graduandos a buscar atividades de pesquisa. 

 

 

Referencial: 

CRESWELL, J. W. Research Design: qualitative, quantitative and mixed methods 
approaches. 2nd Ed. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2003. 
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behavioral research. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2010. 
VEAL, A. J. Metodologia de pesquisa em lazer e turismo. São Paulo: Aleph, 

2011. 
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Organizational Research Methods, v.18, nº.3, p.429–472, 2015. 

 

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: 

 
28 de maio de 2018 

 
14h - Abertura: Boas-vindas - Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos (L1) e 

Profa. Dra. Elga Batista da Silva (L2) 
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14:30 às 15:30h 
Palestra: “Métodos qualitativos aplicados às pesquisas científicas” 

Palestrante: Profa. Dra. Marcia Shizue Massukado Nakatani 
Mini currículo: Professora no Departamento de Turismo - UFPR (no Programa de 

Pós-graduação em Turismo - Mestrado em Turismo e no Curso de Graduação em 
Turismo). Pesquisadora de metodologias de investigação e construção do 

conhecimento em turismo, à comunicação e informação turística, à promoção e 
comercialização de destinos e produtos turísticos e à formação superior em 

turismo. Atua como revisora ad hoc de periódicos da área de Turismo, de eventos 
em Turismo e em Administração e de agências de fomento. Realiza pesquisas 

junto aos Grupos de Pesquisa TURITEC - Turismo, Tecnologia, Informação, 
Comunicação e Conhecimento e TEEM - Turismo, Educação, Emprego e Mercado. 

 

15:30 às 15:50h  
Apresentação de projeto: “A sustentabilidade e a Hotelaria fluminense: 

critérios para o desenvolvimento integrado e participativo” (parte 1) 
Luiz Felipe Miranda – Bolsista PIBIC UFRRJ 

 
15:50 às 16:10h 

Apresentação de projeto: “A sustentabilidade e a Hotelaria fluminense: 
critérios para o desenvolvimento integrado e participativo” (parte 2) 

Ruan Santana Montenegro de Almeida – Bolsista FAPERJ 
 

16:10 às 16:30h 
Apresentação de projeto: “Um vínculo entre passado e presente. As 

especificidades de uma gestão hoteleira no município de Barra do Piraí, RJ” 
Amanda Neves – Discente do curso de Bacharelado em Hotelaria 

 

16:30 às 16:50h 
Apresentação de projeto: “Elaboração de propostas para minimizar riscos 

ocupacionais detectados nas atividades de trabalhadores de bares e restaurantes” 
Thalita do Prado Barbosa – Bolsista PIBIC UFRRJ 

 
16:50 às 17:10h 

Apresentação de projeto: “Aplicabilidade das especificações da ISO 
22.000:2005 (Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos) em departamentos 

de Alimentos e Bebidas de meios de hospedagem” 
Rafaela Conde Nunes – Bolsista FAPERJ 

 
17:10 às 17:30h 

Apresentação de projeto: “Desenvolvimento de ações sustentáveis baseadas 
nos fundamentos de Lean Manufacturing para serviços de Alimentos e Bebidas” 

Beatriz Pereira Silva Reis – Bolsista FAPERJ 

 
17:30 às 18:00h – Encerramento: Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos (L1) e 

Profa. Dra. Elga Batista da Silva (L2) 
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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. Serão disponibilizadas 60 vagas para essa atividade. 

 
 

 
Profa. Dra. Elga Batista da Silva 

SIAPE: 2256765 

Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos 

SIAPE: 2015307 
 

 
 

 
 


