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FORMULÁRIOS PARA ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DOMÉSTICA E HOTELARIA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ANO: 1ºSEM.2021 

VIII SEMANA ACADÊMICA DO 
CURSO DE HOTELARIA 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 
ATIVIDADE: 

 
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: 9 horas 
E-mail: marividal@gmail.com 

Fone para contato: (0XX21) 99862-7878 
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Título: 

VIII SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE HOTELARIA 

 

Resumo: 

A presente atividade tenta iniciar junto à comunidade do Instituto de Ciências 
Sociais Aplicadas o debate sobre as mudanças sofridas no setor hoteleiro 

durante a pandemia da Covid-19. Nesse sentido, para além dos conceitos e 
aplicações, a atividade tende a instigar um debate com alguns representantes 

da sociedade que possuem conhecimento e experiência na área de recursos 
humanos para dar uma visão crítica do tema para a comunidade ruralina e do 

entorno através de 3 encontros virtuais. Nosso slogan é "hoteleiro do amanhã", 
o qual busca dar uma ideia de imprevisibilidade. Estamos passando por um 

cenário atípico, com diferentes e constantes mudanças que se debruçam não 
somente sob as adaptações infraestruturais como também as organizacionais 

nos meios de hospedagem. Portanto, é a partir da incógnita que diz respeito ao 
perfil do colaborador que o evento se desdobrará, seja pautando ideias sobre 

currículo/perfil, oportunidade de emprego/possibilidade de estágio ou pareceres 

quanto ao mercado atual. Ressalto, ainda, a oportunidade dos alunos de 
dirimirem suas dúvidas quanto aos seus medos e inseguranças, ademais, sei 

que muitos questionamentos têm pairado constantemente na cabeça de todos. 
Com base na crescente taxa de desemprego e na vulnerabilidade de muitos 

alunos de nosso curso, esperamos que o evento atinja níveis de sucesso, pois 
concordamos que este tema seja pertinente o bastante para aguçar a atenção 

de todos.  

 

Curso: 

Bacharelado em Hotelaria 

 

Local de Realização do Projeto: 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 
 

 

Período de Realização: 
05 a 07/04/2021 

Carga Horária: 9 horas 
Horário: 18 às 21 horas 

 

Público Alvo: 
Estudantes de Cursos da UFRRJ, comunidade e pesquisadores da área. 

 

Programa de Extensão: 
4 – Educação e Tecnologia / 9 – Capacitação Profissional 
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Parceria, Apoio ou Convênio: 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria 

 

Justificativa: 
As recentes transformações dentro do setor hoteleiro devido a pandemia covid-

19, trouxe algumas incertezas e constantes mudanças que se debruçam não 
somente sob as adaptações infra estruturais como também as organizacionais 

nos meios de hospedagem. Portanto, a partir da incógnita que diz respeito ao 
perfil do colaborador que o evento se desdobrará, seja pautando ideias sobre 

currículo/perfil, oportunidade de emprego/possibilidade de estágio ou pareceres 
quanto ao mercado atual.  

 

    

Objetivos: 

 
Objetivos Gerais:  

Discutir as transformações que ocorreram no mercado hoteleiro e os possíveis 
futuros. 

 
Objetivos Específicos:  

 Identificar o novo perfil do profissional hoteleiro; 

 Compreender as mudanças ocorridas no setor hoteleiro. 

 

Programação da Atividade de Extensão 
 

1º dia (05/04/21) 

18H Abertura da Sala 

18h15 Abertura do Evento 

18h30 Palestra "Perfil do hoteleiro, permanência e cuidados com o 
colaborador."  

19h30 Palestra "Carreira na hotelaria, adaptabilidade dos colaboradores no 
cenário atual e como está o mercado atualmente." 

 20h30 - Perguntas para os palestrantes 

 21h - Encerramento do evento 

 

2º dia (06/04/21) 
18H Abertura da Sala 

18h15 Abertura do Evento 

18h30 Palestra "Adaptabilidade do profissional hoteleiro: Cenário atual e novos 
horizontes." 

19h30 Palestra "Vivências em empreendimentos não convencionais." 

20h30 - Perguntas para os palestrantes 

21h - Encerramento do evento 

  

3º dia (07/04/21) 

18H Abertura da Sala 
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18h15 Abertura do Evento 
18h30 Palestra "Consultoria hoteleira em foco: Análise de gestão e sucesso 

hoteleiro.”  
19h30 Palestra “Carreira na hotelaria, adaptabilidade ao cenário atual, 

habilidades e necessidades para a gestão.” 
20h30 - Perguntas para os palestrantes 

21h - Encerramento do evento 

 

Docente: Curso Função 

Profª. Drª. Mariana Pires 
Vidal López 

Bacharelado em 
Hotelaria 

Docente 

   

 

Disseminação dos Resultados: 
Os resultados serão disseminados através dos debates entre os palestrantes e a 

plateia oriundos das temáticas das apresentações. 
 

 

Contribuições Esperadas/Metas: 
Possibilitar aos alunos um novo olhar em relação ao mercado de trabalho no 

setor hoteleiro. 
 

Procedimentos para inscrição: 
 

- As inscrições serão realizadas de forma virtual, o link das inscrições será 
divulgado pelas redes sociais do evento. 

 
 
 

      
 

______________________________________________ 
Profª. Drª. Mariana Pires Vidal López 

SIAPE: 3097875 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 
Docente – Dedicação Exclusiva. 


