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I - EMENTA

 Compreensão  das  atividades  e  processos  do  departamento  administrativo  de  meios  de  hospedagem

permitindo ao aluno uma visão global da administração hoteleira que facilite sua atuação operacional nos

departamentos  de  recepção,  reservas  e/ou  governança.  Identificação  das  principais  situações  de  crise

possíveis  no  ramo  hoteleiro  e  quais  as  melhores  atitudes  a  serem  tomadas  em  cada  caso.  Estudo  de

administração  de  crises  e  segurança  utilizadas  nas  grandes  cadeias  hoteleiras,  o  que  permitirá  o

desenvolvimento  de  uma  postura  profissional  adequada  e  a  elaboração  de  um  plano  de  ação  e  de

gerenciamento de riscos.

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Identificar o organograma completo de diferentes categorias de meios de hospedagem de acordo com a nova

classificação dos meios de hospedagem no Brasil; Compreender os departamentos de um hotel;  Aprofundar

os conhecimentos sobre as atividades/processos dos departamentos vinculados à gerência de administração;

Compreender as ferramentas existentes de gestão e aplicação na hotelaria; Entender como se dá uma crise,

quais  suas  fases  e  possíveis  soluções;  Capacitar  o  aluno a  agir  em situações  operacionais  de  situações

adversas; Preparar o aluno para ter uma atitude coerente e planejada dentro da indústria; da hoteleira quando

se  encontrar  diante  de  situações  adversas  ou  de  crise;  Compreender  as  noções  básicas  do  processo  de

negociação.

III – BASES TECNOLÓGICAS

Organogramas  na  hotelaria;   Conceitos  e  princípios  de  administração  de  hotéis;  Características  e

particularidades  da  administração  hoteleira;  Departamentos  de  um  hotel:  administrativo,  hospedagem,

alimentos e bebidas, vendas, marketing, eventos e manutenção); Divisão de tarefas e montagem de escalas de

trabalho e folgas; Gestão de custos e receitas; Indicadores financeiros e de desempenho (taxa de ocupação,
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diária  média  e  RevPAR);   Definições  de  crise;  Importância  de  um plano  de  gerenciamento  de  riscos;

Comunicação  e  negociação  com  o  cliente  durante  crises  específicas:  Emergências  médicas;  Morte  de

hóspede; Acidentes de Consumo; Furtos - Furtos em apartamentos/Furtos em áreas sociais; Assaltos; Fraudes

-  Compras  e  recebimento;  Alimentos  &  Bebidas  –  intoxicações  e  pandemias;  Overbooking;  Dados  de

clientes e de funcionários; Clientes especialmente difíceis;  Incêndios.  Atitudes preventivas (Controle de

acesso, Hóspedes, Visitantes, Funcionários, Controle de chaves, Achados e Perdidos, entre outros); Gestão de

pessoas:  liderança;  motivação;  organograma  e  fluxograma;  Negociação:  Conceitos,  Planejamento  e

preparação para negociação, elementos básicos; Vício de qualidade no produto e no serviço; Espécies de

danos: físico, patrimonial e moral.

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO

● Aulas expositivo-dialogadas;

● Exercícios teóricos e práticos;

● Apresentação de seminários;

● Análise e interpretação de textos e artigos;

● Simulações;

● Aplicação de exercícios 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS

Internet, cópia impressa de material didático, livros e revistas, jornais e outras fontes de textos; quadro 

branco e pincel; recursos multimídia e de som.  

VI - AVALIAÇÃO

1-) Quatro avaliações diagnósticas: avaliação escrita sobre conhecimento específico e simulação realística. 

2-) Avaliação Formativa baseado nas aulas expositivas e exercícios fornecidos.

3-) Avaliação somativa será baseada em: Participação, assiduidade e trabalhos em grupo
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VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

 COSTA, R. Introdução à Gestão Hoteleira. 4. ed. Portugal: Lidel, 2012.

ZANELLA, L. Administração de custos em hotelaria. Caxias do Sul: EDUCS, 2004.

KOUZES, James M. O novo desafio da liderança.6. ed. reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

IX – CRONOGRAMA DE AULAS

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA

1
Apresentação e introdução à hotelaria e aos 
meios de hospedagem. Conceitos e 
classificações.

Explanação teórica e diálogo. Texto dos 
alunos sobre expectativas do curso

2

Apresentação dos diversos setores do hotel e 
introdução à recepção. Objetivos profissionais 
e objetivos de vida, como concretizar nossos 
objetivos.

Explanação teórica e vídeo sobre recepção
e reservas. Diálogo.

3
Recepção e reservas, responsabilidades e 
perfil do recepcionista.

Explanação teórica, vídeo e diálogo sobre 
responsabilidades do profissional.

4
Check-in e check-out. Preenchimento da 
FNRH.

Apresentação de conceitos e atividade em 
grupo.

5
Recepção, o cartão de visitas do hotel e a 
importância do bom atendimento.

Segunda parte do vídeo sobre recepção e 
atividade em grupo com trechos do texto 
para discutirem e explanarem.

6 Hotéis de luxo e introdução à governança.
Busca online no laboratório sobre hotéis 
de luxo e apresentação dos alunos sobre 
essa busca. Vídeo sobre governança.

7
Governança e apresentação do organograma 
da governança, bem como as 
responsabilidades do setor.

Explanação teórica e de slides com a 
estrutura do hotel e as funções dos setores.

8
Bom atendimento e comunicação na hotelaria.
Expressões em inglês utilizadas na hotelaria. 
As dobras do lençol feitas pela camareira.

Vídeo sobre o uso do inglês na hotelaria.

Segunda parte do vídeo sobre a 
governança.

9
Introdução à arquitetura hoteleira e rede 
hoteleira.

Explanação teórica. 

10
Produtos tangíveis e intangíveis. Destinação 
turística e atividade turística. Introdução à sala
e à cozinha.

Busca online no laboratório sobre a 
arquitetura e os tipos de hotéis (cidade, 
lazer, resort e pousada)

11
Governança: Casos Especiais (objetos 
esquecidos, gorjeta, brindes, mudança de UH, 
morte de hóspede na UH)

Vídeo, explanação teórica, atividade e 
dramatização.
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12
Governança: Padronização, enxoval, 
uniformes, produtos de limpeza, ferramentas, 
equipamentos rotinas, limpezas periódicas.

Explanação teórica e pesquisa na 
biblioteca

13 Controles de Governança. Busca online e atividade em sala.

14 Visita Técnica ao Hotel Meliá. Visita Técnica.

15
Informações que deverão conter no relatório 
da visita técnica e sobre a visita propriamente 
dita.

Discussão e roda de conversa sobre a 
visita técnica.

16
Revisão sobre setores do hotel e expressões da
hotelaria para contemplar os alunos que 
chegaram.

Explanação teórica e atividade em grupo 
em que os alunos apresentaram para a 
sala.

17

Modelo para fazer o Relatória da Visita 
Técnica. Revisão sobre Meios de 
Hospedagem, Tipos de Hotel e Setor de 
Recepção e Reservas.

Aula no laboratório, explanação teórica e 
apresentação de trabalho desenvolvido 
pelos grupos em sala.

18
Meios de |Hospedagem e classificação 
hoteleira.

Apresentação de vídeo aula e discussão 
em sala.

19
Habilidades e atribuições diárias do garçom/ 
garçonete.

Explanação teórica e atividade em grupo.

20
Tipos de serviços de restaurante (à francesa, à 
inglesa, à americana e empratado).

Fotos de restaurantes, explanação teórica e
atividade em grupo, com dramatização.

21 Taxas e Indicadores Hoteleiros. Explanação teórica e exercícios em sala.

22 Taxas e Indicadores Hoteleiros continuação. Explanação teórica e exercícios em sala.

23 Atualização do currículo profissional. Aula no laboratório.

24 Recursos Humanos na Hotelaria. Explanação teórica e exercícios em sala.

25 Comunicação nos setores hoteleiros.
Explanação teórica e exercícios em sala, 
com dramatização.

26 Eventos e Alimentos e Bebidas. Explanação teórica e atividade em sala.

27 Revisão para a prova. Exercícios e atividades em sala.

28 Prova.
Assuntos: Classificação dos Meios de 
Hospedagem; Público Alvo; Recepção e 
Governança.

29 Correção da prova em sala. Correção do conteúdo e revisão dos temas.
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30 Eventos e Alimentos e Bebidas, continuação. Exercícios e atividades em sala.

31
Indicadores hoteleiros e eventos que 
impulsionam a taxa de ocupação.

Vídeo e explanação teórica.

32 A importância da manutenção hoteleira.
Vídeo, explanação teórica e atividade em 
grupo.

33 Organograma de manutenção.
Vídeo, explanação teórica e atividade em 
grupo.

34 Revisão e preparação para a visita técnica. Atividade em grupo e roda de conversa.

35 Visita Técnica ao The Royal Palm Plaza. Visita Técnica.

36 Conhecimentos adquiridos na Visita Técnica. Vídeo e roda de conversa.

37
Solicitação de Serviços de Manutenção e 
Ordens de Serviço.

Explanação teórica e atividade em grupo.

38
Rotina Diária da Manutenção e Interação com 
os outros setores do hotel.

Explanação teórica e atividade em grupo.

39 Marketing na Administração Hoteleira. Explanação teórica e atividade em grupo.

40
Marketing na Administração Hoteleira, 
continuação.

Diálogo sobre o assunto e atividade em 
grupo.

41
Análise da Concorrência e Adequação do 
Composto de Marketing.

Explanação teórica e atividade em grupo.

42 Revisão para a Prova. Exercícios em sala.

43 Prova dia 25/04.
Assuntos: Organogramas da Hotelaria e 
Principais Crises na Hotelaria e Turismo..

44 Correção da Prova. Explanação teórica e atividade em grupo.

45 Gerência Geral, liderança na hotelaria.
Vídeo sobre o assunto e atividade em 
grupo.

46 Gerência Geral, recepção e reservas. Explanação teórica e atividade em grupo.

47 Definições e Crises e suas possíveis soluções. Explanação teórica e atividade em grupo.

48 Contratando mão de obra especializada. Explanação teórica e atividade em grupo.

49 Eventos e Alimentos e Bebidas, planejamento.
Vídeo sobre o assunto e atividade em 
grupo.

50 Alimentos e Bebidas, ficha técnica de prato. Explanação teórica e exercícios.
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51 Tipos de Eventos e Planejamento. Roda de conversa e exercícios.

52 Treinamento e Reciclagem. Explanação teórica e atividade em grupo.

53 Setor de Reservas e Vendas no hotel. Teoria e atividade em grupo.

54 Setor de Recreação e Lazer. Explanação teórica e atividade em grupo.

55 Gestão e Turismo.
Explanação teórica, exercícios e atividade 
em grupo.

56 Criação de Valor para os Clientes na Hotelaria. Explanação teórica e atividade em grupo.

57
Hospitalidade Turística Como Estratégia para 
o Desenvolvimento.

Explanação teórica, atividade em grupo e 
roda de conversa.

58
Divisão de tarefas e montagem de escalas de

trabalho e folgas.

Explanação teórica e atividade em grupo.

59 Espécies de danos: físico, patrimonial e moral.
Explanação teórica e atividade em grupo.

60 Gestão de pessoas: liderança e motivação.
Explanação teórica e atividade em grupo.

61 Gestão de pessoas: liderança e motivação. Dinâmica de grupo.

62 Revisão para a Prova. Exercícios em sala.

63 Prova dia 30/05.

Assuntos: Organograma e 
Responsabilidades do Setor e Alimentos e 
Bebidas. Importância do Setor de Eventos 
na hotelaria

64 Correção da Prova.
Explanação teórica e atividade em grupo.

65
Alimentos  &  Bebidas  –  intoxicações  e

pandemias.

Explanação teórica e atividade em grupo.

66
Atendimento e comunicação por telefone e 
pessoalmente..

Vídeo, explanação teórica e atividade em 
grupo.

67 Gestão de custos e receitas.
Explanação teórica, exercícios e atividade 
em grupo.

68 Gestão de custos e receitas, continuação.
Explanação teórica, exercícios  e atividade
em grupo.

69 Espécies de danos: físico, patrimonial e moral. Explanação teórica e atividade em grupo.

70 Revisão para a prova. Exercícios em sala.
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71 Prova Final dia 13/06. Assuntos: Revisão do Curso.

Assinatura do(s) docentes(s) Assinatura do POA Assinatura da Orientadora
Pedagógica
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