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ANO: 2º Sem.2020 
 

Título: “Ciclo de debates – Desbravando a área de Alimentos e 
Bebidas na Hotelaria” 

 

 
Resumo 
 
A pandemia da COVID-19 fez a área de Alimentos e Bebidas (A&B) repensar seus 
procedimentos operacionais que inclui numerosos aspectos desde o transporte, a 
chegada dos alimentos, higienização, conservação, manipulação, asseio pessoal e 
como o alimento deve ser servido aos hóspedes. É necessário um trabalho de 
conscientização de todos os colaboradores da área de A&B e a preocupação deve 
ocorrer até mesmo no modo de higienizar os equipamentos e utensílios de cozinha, 
assim como as coifas, exaustores e o ar condicionado do restaurante. Como a 
contaminação é feito em grande parte pelo contato, os hóspedes pós-pandemia 
COVID-19 estão ainda mais exigentes e com hábitos de higiene mais rigorosos. 
Esse novo perfil do turista/viajante e do consumidor fora do lar, além de adotar 
hábitos mais reflexivos durante a sua estada nos hotéis e nos setores de A&B 
como restaurantes, bares e cafeterias, está atento a rotina de limpeza e 
higienização desses ambientes. Nesse contexto, as docentes da área de A&B de 
Hotelaria da UFRRJ, mediante solicitação da coordenação do curso, em 
consonância com o discurso apresentado no embasamento acima, pensou em 
promover um espaço on-line (considerando ainda a necessidade de isolamento 
social) que permita o debate de questões que estão impactando, de forma 
marcante, os rumos dessa área em todos os segmentos, seja de meios de 
hospedagem ou desvinculado, em função da pandemia acarretada pela COVID-19. 
Assim sendo, o objetivo da presente atividade, intitulada “Ciclo de debates – 
Desbravando a área de Alimentos e Bebidas na Hotelaria” durante e pós 
pandemia”, 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 nas rotinas de diversos serviços. Além do debate sobre 
os protocolos voltados à redução do risco de contaminação pelo corona vírus, essa 
atividade de extensão também ofertará aos alunos ingressantes a oportunidade de 
participar de outros debates acerca de temas igualmente relevantes para os 
discentes, como oportunidades e vivências em monitorias, projetos de pesquisa e 
extensão (mesa n.2); bem como em estágios externos à Universidade (mesa 
redonda n.3). A ideia para abordar os referidos temas surgiu como uma perspectiva 
de não apenas informar, mas também motivar os ingressantes no que tange às 
demais atividades relevantes ofertadas pelo curso, em termos de formação 
complementar. As mesas serão realizadas remotamente, pela plataforma RNP da 
UFRRJ, e conduzidas pelas docentes enquanto mediadoras atuantes na área e os 
respectivos convidados. Espera-se, com a realização desse evento, contribuir para 
a formação do pensamento crítico dos discentes no que tange às ações do 
segmento de A&B frente à pandemia, além de orientar, ainda que de forma 
elementar, acerca de questões de interesse sobre os estágios e projetos na 
referida área de formação. 
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Curso envolvido na organização 
 
Bacharelado em Hotelaria – UFRRJ 

 
Local de Realização do Projeto 
 
Ambiente virtual (conferência web) via plataforma RNP da UFRRJ. O link para 
acesso na plataforma será divulgado previamente ao público alvo. 

 

Período de Realização 
 
Setembro a novembro de 2020. 

 
Público Alvo 
 
Estudantes ingressantes no 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  

 
Parceria, Apoio ou Convênio 
 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

 
 
Justificativa 
 
Uma das formas de praticar atividades de extensão, parte essencial do chamado 
“tripé da universidade” (formado pela associação entre ensino, pesquisa e 
extensão) é a realização de eventos. De acordo com o parágrafo 1º do anexo à 
deliberação nº 125, de 06 de julho de 2006 (CEPE, 2006, pág. 1) ações de 
extensão universitária constitui como um processo educativo, cultural e científico e 
devem ser desenvolvidas sob a forma de programas, projetos, cursos, eventos, 
prestações de serviços, publicações e outros produtos acadêmicos, voltados a um 
objetivo comum e direcionados às questões relevantes da sociedade. 
Além da demanda contemporânea pelos estudos acerca da COVID-19, outros 
assuntos úteis para os ingressantes também merecem destaque. Como exemplos 
dessa afirmativa, citam-se os conhecimentos sobre oportunidades nos universos de 
estágios externos à Universidade, bem como em monitorias e projetos de pesquisa 
e extensão. 
Sobre a importância do estágio, Viana e Camargo (2012) destacaram que esta 
atividade é essencial para o desenvolvimento profissional na perspectiva dos 
alunos de Hotelaria, considerando que “o capital humano ainda continua sendo o 
principal diferencial do mercado hoteleiro”. Esses autores também destacaram que 
o ato de captar estagiários com essa formação é uma estratégia relevante para 
admitir estudantes com formação acadêmica especializada, mesmo que esses 
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discentes possuam pouca ou nenhuma experiência pregressa na área de Hotelaria 
e/ou áreas correlatas. 
Além das perspectivas em estágios externos à Universidade, o/a discente do Curso 
de Hotelaria da UFRRJ conta ainda com outras oportunidades de estágios 
realizados no âmbito da referida instituição, como é o caso vagas em monitorias, 
bem como projetos de pesquisa e extensão. 
A monitoria é considerada um importante processo de ensino-aprendizagem, 
conforme previamente destacado por Belchior e Silva (2018), em uma pesquisa 
que objetivou estudar o engajamento estudantil de monitores de cursos de 
Hotelaria e Turismo. Esta premissa reforça a importância desse tipo de atividade 
para os/as discentes em termos de formação profissional complementar, além de 
oportunizar experiências em práticas docentes e um aprofundamento dos 
conteúdos técnicos das disciplinas na(s) qual(is) esse/a aluno/a realiza seu estágio 
na monitoria. Adicionalmente, um outro ponto positivo a ser destacado, ainda 
segundo Belchior e Silva (2018), é “a aproximação do discente à área do 
conhecimento correlata à monitoria, que repercute nas produções de trabalhos de 
conclusão de curso e artigos científicos apresentados em congressos”. 
Outra atividade de considerável importância no contexto das instituições de ensino 
superior (IES), a pesquisa acadêmica é um dos mais fortes pilares do “tripé” que 
simboliza a Universidade. Segundo Leite, Pinto e Araújo (2019), a pesquisa 
científica resguarda relevância na formação do estudante de Hotelaria, visto que “o 
mercado de trabalho exige que o profissional busque a prática para a produção de 
novas competências e habilidades”, uma aptidão que pode ser estimulada a partir 
de novos saberes gerados em função da participação discente em projetos de 
pesquisa. Na UFRRJ, o/a aluno/a conta com oportunidades em projetos de 
pesquisa com vínculos de bolsista, através de programas de iniciação cientifica 
como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), fomentado 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Além disso, existem projetos independentes conduzidos por professores/as de 
várias áreas do conhecimento da Hotelaria, que propiciam a participação voluntária 
do alunado. 
Ainda com relação à extensão universitária, a mesma cumpre, segundo Floriano et 
al. (2017), um “importante papel na formação técnica completa do estudante 
universitário, bem como na construção de indivíduos humanizados”. Assim sendo, 
destaca-se também que a importância da extensão na universidade é propagar 
informações veiculadas pelos estudos realizados na academia, e associá-las à 
possibilidade de experiências práticas junto à comunidade (Bachmann, 2018; 
Wolffenbüttel et al., 2012). 
Considerando os contextos apresentados, a Universidade, como uma instituição 
que deve fomentar debates de cunhos diversos, pensou-se em realizar três 
atividades na área de A&B, tendo como público principal ingressantes do primeiro e 
segundo período do Curso de Bacharelado em Hotelaria. 
A primeira atividade (mesa n.1) vem para estimular conversas sobre os efeitos da 
pandemia nos segmentos turísticos, inclusive com ênfase nas questões 
vivenciadas nos meios de hospedagem, especialmente no estado do Rio de 
Janeiro, uma das capitais com maior prevalência de COVID-19. A contaminação 
por COVID-19 ocorre por meio do contato da gotícula de saliva contaminada com a 
boca, os olhos, e/ou nariz. Os alimentos não são veículos de transmissão do 
COVID-19, porém a manipulação segura dos alimentos é de suma importância e 
novas legislações sanitárias deverão ser seguidas. Para isso as empresas estão 
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elaborando seus protocolos de segurança sanitária, para garantir a segurança dos 
seus colaboradores e clientes. Cada Protocolo deve ser desenvolvido, seguindo o 
passo a passo do serviço oferecido pela empresa. Para a área de alimentos e 
bebidas os mais recomendados se refere aos protocolos para os colaboradores, 
processos operacionais, para os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), um 
protocolo de ação em caso de suspeita e confirmação de COVID-19, de 
distanciamento social, de higiene pessoal, higiene ambiental, utensílios, móveis e 
equipamentos, para o ar condicionado, para quem tem o serviço de Buffet, 
copinhas e demais Pontos De Venda (PDV). É preciso elaborar protocolos também 
nos meios de hospedagem que trabalham com eventos de A&B e comunicação 
social. A Anvisa cita que uma das tendências será a busca por parcerias com 
órgãos certificadores para emissão de selos de qualidade Pós-COVID-19. De 
acordo com Francisco Tommy Freund, Diretor da Food Services Consultoria 
(2020), as normas da Anvisa oferecem caminhos e métodos a serem tomados com 
todos os procedimentos para oferecer o melhor aos hóspedes e usuários e às 
equipes de colaboradores. Essas normas se referem não apenas a alimentação 
como também no manuseio dos alimentos de uma forma mais segura. 
Já a segunda atividade promove um debate sobre Monitoria, Pesquisa e a 
Extensão relacionada a projetos e atividades desenvolvidos pelos professores junto 
com seus bolsistas, e/ ou voluntários na respectiva área. A terceira atividade almeja 
mostrar discentes em seus locais de atuação de estágios e também egressos na 
área de A&B. A escolha pela plataforma RNP como veículo para promoção da 
referida atividade deu-se em função da facilidade de acesso dos participantes em 
potencial. Com relação ao tema, a abordagem tem foco na área de Alimentos e 
Bebidas (A&B). Ressalta-se que a presente atividade será para os discentes 
ingressantes do Curso de Bacharelado em Hotelaria e demais ouvintes. É um 
evento que tem um caráter informativo e de atualização, não possui quaisquer 
vínculos com as disciplinas do referido curso. 
 

 
Objetivos 
 
Objetivo Geral 

 Propiciar um ambiente virtual para mesas de debates correlacionados aos 
impactos da pandemia acarretada pela COVID-19 na hotelaria, e as 
pesquisas, extensão, monitorias e estágios na área de alimentos e bebidas. 
 

Objetivos Específicos 

 Compreender os impactos da pandemia no departamento e/ou área de 
Alimentos e Bebidas de meios de hospedagem; 

 Transmitir informações, sobre os serviços de A&B que estão funcionando e 
os protocolos adotados pelos responsáveis nesse departamento; 

 Mostrar aos acadêmicos o quão necessário se fazem as atividades 
correlatas às pesquisas e a extensão entre outras; 

 Abrir um canal de comunicação com estagiários e egressos do curso de 
Hotelaria que atuam na área de A&B; 

 Motivar o corpo discente ingressante durante o período de interrupção das 
aulas, ofertando atividades dinâmicas através de uma plataforma digital. 
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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 dos participantes. As 
mesas de debate terão a duração de uma a duas horas na plataforma RNP. 
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Disseminação dos Resultados 
 
Os resultados serão apresentados à comunidade acadêmica através de postagens 
na página do site do Curso de Hotelaria e nos perfis do Facebook® e do 
Instagram®. Além disso, um manuscrito será elaborado, apresentando o relato 
dessa experiência extensionista, bem como os resultados de uma pesquisa de 
opinião e satisfação a ser realizada com o público alvo. O título provisório do futuro 
manuscrito é “Realização de ciclo de debates sobre Alimentos e Bebidas como 
estratégia motivacional para discentes de um curso de Hotelaria durante a 
pandemia pela COVID-19”. 
 
 

Cronograma 
 
Mesa n.1 – 17 de setembro de 2020 (terça-feira) – Tema: “Novos protocolos 
em Departamentos de Alimentos & Bebidas em função da COVID-19” 
 
18h:00min às 18h:10min – Abertura da Sala 
18h:10min às 19h:10min – Debate 
19h:10min às 19h:30min – Aberto para perguntas dos participantes e 
esclarecimentos 
 
Coordenadora da mesa: Profª Maria Lúcia Almeida Martins, da área de A&B do 
Curso de Bacharelado em Hotelaria 
 
Debatedores: 
1) Flávio Henrique Gomes Borges – Egresso do Curso de Bacharelado em 
Hotelaria, supervisor de operações hoteleiras no Hotel Petit Rio. 
2) Bárbara Cristina Souza Rossi – Egressa do Curso de Bacharelado em Hotelaria, 
Chefe de fila no Novotel /RJ Santos Dumont da Rede ACCOR. 
3) Juliana Antunes de Oliveira – Egressa do Curso de Bacharelado em Hotelaria, 
Chefe de fila no Ramada Hotel Recreio Shopping 
 
Mesa n.2 – 08 de outubro de 2020 (quinta-feira) – Tema: “Vivências em 
monitorias, projetos de pesquisa e extensão na área de Alimentos & Bebidas” 
18h:00min às 18h:10min – Abertura da Sala 
18h:10min às 19h:30min – Debate 
19h:30min às 20h:00min – Aberto para perguntas dos participantes e 
esclarecimentos 
 
Coordenadora da mesa: Profª Elga Batista da Silva, da área de A&B do Curso de 
Bacharelado em Hotelaria 
 
Debatedores: 
1) Igor Antunes – Discente, bolsista de monitoria da área de A&B do Curso de 
Bacharelado em Hotelaria 
2) Marvin Henrique dos Anjos – Discente, bolsista Biext do projeto de extensão 
“Superação na Cozinha: Curso de capacitação em Gastronomia para pessoas em 
condição de vulnerabilidade social” 
3) Thalita do Prado Barbosa – Discente, ex-bolsista CNPq do projeto de iniciação 
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científica “Elaboração de propostas para minimizar riscos ocupacionais detectados 
nas atividades de trabalhadores de bares e restaurantes”  
4) Camila Branco – Mestranda, técnica do Laboratório de A&B do Curso de 
Bacharelado em Hotelaria 
Mesa n.3 – 10 de novembro de 2020 (terça-feira) – Tema: “Vivências em 
estágios externos na área de Alimentos & Bebidas” 
18h:00min às 18h:10min – Abertura da Sala 
18h:10min às 19h:30min – Debate sobre os serviços de A&B e seus protocolos 
19h:30min às 20h:00min – Aberto para perguntas dos participantes e 
esclarecimentos 
 
Coordenadora da mesa: Profª Lenice Freiman de Oliveira, da área de A&B do 
Curso de Bacharelado em Hotelaria 
 
Debatedores: 
1) Tânia de Almeida – Egressa do Curso de Bacharelado em Hotelaria, ex-
estagiária do Departamento de A&B do Hotel Tulip Inn, Itaguaí/RJ 
2) Thayná Freitas – Discente, ex-estagiária do JW Marriot Porto Maravilha, Rio de 
Janeiro/RJ, funcionária do Departamento de A&B do Intercontinental Hotel, Dublin, 
Irlanda 
3) Ruan Santana – Discente, ex-estagiário do Departamento de A&B do Hotel 
Grand Hyatt, Rio de Janeiro/RJ 
4) Bruna Menezes – Egressa do Curso de Bacharelado em Hotelaria, ex-estagiária 
do Departamento de A&B do Hotel Grand Mercure Riocentro, Rio de Janeiro/RJ 
5) Júlia Moreira de Azevedo - Discente, ex-estagiária do Departamento de Eventos 
do Courtyard & Residence Inn By Marriott/Barra, Rio de Janeiro/RJ, atual 
Coordenadora do Departamento de Eventos nos Hotéis Windsor Barra e Windsor 
Oceânico 
 
Importante:  

 Para receber os certificados de participantes das mesas dos Ciclos de 
Debates, os discentes devem fazer a inscrição pelo formulário do Google 
Forms® para que o registro no E-cert ocorra. Dessa forma, serão 
necessários os seguintes dados: nome completo; e-mail; CPF; telefone; tipo 
de vínculo com a UFRRJ (se existir). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimentos para participação: 
 
Para participar da plataforma RNP, os interessados deverão acessar o link de 

Contribuições Esperadas/Metas: 
 
Possibilitar aos alunos e alunas um evento dinâmico e interativo, capaz de lhes 
proporcionar conhecimentos sobre os fatos atuais na área de A&B em meios de 
hospedagem, e descobrir as possibilidades de envolvimento com essa área no 
curso, mediante a presença de profissionais do mercado a da academia desse 
importante segmento da Hotelaria. 
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acesso que será publicado no Facebook® do curso de hotelaria e no Instagram®, 
disponível em: https://www.instagram.com/hotelariaufrrj/?hl=pt-br 

 

 

 

 

 
_____________________________ 
Profa. Dra. Elga Batista da Silva 

Hotelaria/DEDH 
SIAPE: 2256765 

 

 
_____________________________ 

Profa. Dra. Lenice Freiman de Oliveira 
Hotelaria/DEDH 

SIAPE:  
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