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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 
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ANO: 1ºSEM.2018 

GRUPOS DE PESQUISA E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL. ASPECTOS 

RELEVANTES PARA AS ÁREAS DE 
TURISMO E HOTELARIA. 

 

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: 
Grupos de pesquisa e formação profissional. Aspectos relevantes para as áreas 

de turismo e hotelaria. 

 

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. Para tanto, o grupo busca 
difundir, a partir de pesquisas realizadas principalmente em meios de 

hospedagem, preceitos, princípios e valores que permitam o entendimento das 
especificidades da relação “organização, turistas, sociedade e demais 

stakeholders”, estando atento à: excelência organizacional das empresas 
turísticas; oferta de produtos e serviços socialmente responsáveis, 

ambientalmente conscientes e culturalmente compatíveis as suas realidades sócio 

organizacionais. 

 

Curso: 
Bacharelado em Hotelaria  

 

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

Campus Seropédica  
Sala de Reuniões – Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia (MPGE) 

Bloco PPG. 

 

Período de Realização: 

29 de maio de 2018. 

 

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.   
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Parceria, Apoio ou Convênio: 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ  

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
Universidade de São Paulo – USP  

 

Justificativa: 
 

Para que este processo de “desvendamento” do mundo real se efetive, conforme 
Robson (2011) propõe, há a exigência de se contemplar uma série de precauções 

que a pesquisa científica, na figura de seu pesquisador, deverá levar 
minuciosamente em consideração, visto que não mais falamos sobre aspectos 

puramente fixos, tal qual idealizado pelos pressupostos positivistas que 
alicerçaram durante anos nossa percepção de cientificidade e sociedade.  

 
Há a intenção aqui de se ampliar o horizonte do pesquisador, convidando-o a 

assumir e interiorizar o olhar míope de Machado de Assis, que buscará 
compreender o indivíduo e seu grupo social que se encontram imersos e cercados 

por intangibilidades e flexibilidades – em distintas perspectivas: temporais, 

espaciais, sociais, culturais, políticas, ambientais, econômicas, etc. – que 
distinguem, conotam e expõem o universo representativos de cada localidade, 

cada grupo social, cada indivíduo como se estes produzissem verdadeiras teias 
invisíveis de significados, tal qual assume Geertz (1989), e que exigiriam um 

cuidado pormenorizado em sua análise, interpretação e apropriação, tal qual 
clama os preceitos das ciências sociais.  

 
Para tanto, Robson (2011) enfatiza a necessidade da pesquisa ampliar seus 

horizontes de atuação, trabalhando concomitantemente com vários temas 
capazes de se relacionar e atender aos anseios das questões/problemáticas 

envolvidas na pesquisa.  
 

Assim, os líderes deste grupo convidam pesquisadores, docentes e discentes a 
contemplar os valores, as condutas e os princípios expostos pelas correntes de 

pensamento conhecidas como pós-positivismo e o construtivismo social que 

auxiliam na formatação de um projeto científico capaz de ponderar as 
especificidades do “mundo real”, através de uma pesquisa intitulada enquanto 

multi-estratégica. Fato este que desmistificaria a visão de que um trabalho 
científico não poder assumir em suas bases conotações quantitativas e 

qualitativas simultaneamente.  
 

Para tanto, a proposta deste grupo reside no fato de se instigar a assumir uma 
atitude científica que leve em consideração princípios como a sistemática, o 

ceticismo e a ética, que o leve a entender as múltiplas construções sociais que 
influenciam, direta ou indiretamente, a proposta de seu trabalho.  
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Objetivos: 
 

Objetivo Geral:  
 Evidenciar as especificidades das pesquisas científicas na 

contemporaneidade, com ênfase na realização de estudos nas áreas 
correlatas ao Turismo e Hotelaria, ilustrando os cuidados a serem tomados 

para que seus resultados sejam coerentes, plausíveis, éticos, relevantes e 
verossímeis. 

 
Objetivos Específicos:  

 Enaltecer a importância de discursos verossímeis, claros, éticos, 
consistentes e coerentes, estabelecendo procedimentos que dê 

credibilidade à investigação de pesquisa;  

 Expor a lógica das pesquisas quanti-qualitativas, suas especificidades e 
principais contribuições; 

 Discutir as implicações do estudo, fazendo com que o discente entenda seus 
principais pontos fortes e fracos; 

 Dialogar  a respeito da importância da inserção em projetos de pesquisa 
científica para a formação profissional do discente. 

 

Referencial: 
 

CRESWELL, J. W. Research Design: qualitative, quantitative and mixed methods 
approaches. 2nd Ed. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2003. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
HAIR, J. F. Fundamentos de métodos de pesquisa em administração. Porto 

Alegre: Bookman, 2005. 
HAIR JR., J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise 

Multivariada de Dados. São Paulo: Bookman, 2009 
KOSEOGLU, A. M.; RAHIMI, R.; OKUMUS, F.; LIU, J. Bibliometric studies in 

tourism. Annals of Tourism Research, v.61, p.180–198, 2016. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica: ciência e 

conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis. São 

Paulo: Atlas, 1986. 
______________________________. Fundamentos de metodologia 

científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
LATOUR, B. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de 

Janeiro: Editora 34, 1994. 
LATOUR, B.; WOOLGAR, S. A vida de laboratório: a produção dos fatos 

científicos. Rio de Janeiro: Relume, 1997. 
LATOUR, B. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos 

científicos. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 
PHILIPPI JR., A.; NETO, A. J. S. Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia 

e inovação. São Paulo: Manole, 2011. 
ROBSON, C. Real World Research Design: a resource for users of social 

research methods in applied settings. 3rd. Ed. West Sussex: John Wiley & Sons, 
Ltd., 2011.  
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SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2010. 
SINGLETON JR, R. A.; STRAITS, B. C. Approaches Social Research. 5th Ed. 

Oxford: Oxford University, Press, Inc., 2010. 
TASHAKKORI, A.; TEDDLIE, C. SAGE Handbook of mixed methods in social 

behavioral research. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2010. 
VEAL, A. J. Metodologia de pesquisa em lazer e turismo. São Paulo: Aleph, 

2011. 
ZUPIC, I.; CATER, T. Bibliometric methods in management and organization. 

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

29 de maio de 2018: 
 

15h:00min às 16h:00min 
Palestra: A especificidade da pesquisa científica no turismo. 

Palestrante: Prof. Dr. Glauber Eduardo de Oliveira Santos – USP 
Bacharel em Turismo pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo 

(USP), mestre em Ciências da Comunicação na linha de pesquisa de Turismo e Lazer pela ECA-

USP, mestre e doutor em Economia do Turismo e do Meio Ambiente pela Universidade das Ilhas 

Baleares (UIB) e doutor em Administração de Organizações pela Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP. Atualmente é professor doutor da Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, onde atua no curso de Bacharelado em Lazer 

e Turismo e no Programa de Pós-Graduação em Turismo. Desde 2014 é diretor da Associação 

Internacional para Desenvolvimento da Pesquisa em Turismo no Brasil (ABRATUR). Tem atuado 

como consultor junto à CAPES para questões relacionadas aos cursos de pós-graduação stricto 

sensu em Turismo. Atuou em diversos projetos de pesquisa e consultoria em turismo, 

principalmente por meio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), participando de 

trabalhos executados para entidades como Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, ANAC, e diversos governos estaduais e municipais. É 

autor do livro "Economia do Turismo" e publicou trabalhos em alguns dos periódicos internacionais 

mais renomados da área de turismo, como Tourism Management, Journal of Travel Research e 

Tourism Economics. Seus principais interesses são economia do turismo, comportamento do 

consumidor e métodos quantitativos aplicados ao turismo. 
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16h:00min às 17h:00min 
Palestra: A especificidade da pesquisa científica em Alimentos e Bebidas. 

Palestrante: Profa. Dra. Camila Sousa Campos da Costa – UFRJ 
Possui Doutorado em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos do 

Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2010-2014), Mestrado em 

Nutrição Humana pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição da UFRJ (INJC) (2008-2009) e 

graduação em Nutrição pela UFRJ (2004-2008). Possui experiência em atendimento clínico, em 

pesquisa e em docência, há 9 anos, principalmente nas áreas de Nutrição Clínica e Esportiva, 

Ciência, Tecnologia e Segurança de Alimentos e Bioquímica com ênfase em Química de 

Macromoléculas e Metabolismo Humano. 

 

17h:00min às 18h:00min 
Apresentação do PROGESTUR – Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos (L1) e 

Profa. Dra. Elga Batista da Silva (L2)  

 

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 
 

 
 

 

 


