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 EMENTA: Apresentar os fundamentos e conceitos dos meios de hospedagem, sua tipologia, formas de 
organização, sistemas de classificação, cargos e funções e características dos serviços. Destacar a 
importância da hotelaria na estrutura e produção do Turismo e descrever seus principais produtos e 
serviços. Por fim, abordar os aspectos legais que norteiam a atividade hoteleira e debater as principais 
ocorrências, eventos e leis que se aplicam à hotelaria.  
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
- Discussões teórico-práticas referentes às atividades do turismólogo na área de meios de hospedagem, 
setor importante na administração de equipamentos e empresas ligadas à atividade turística. Com 
aprendizado voltado para a gestão e operacionalidade desse negócio.  

 
- Discussão e orientação sobre a elaboração de planos de estágio supervisionado e relatórios de 
atividades. 
 

 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS ESPERADAS COM O ESTÁGIO 
 
 HABILIDADES: 
 
 Criatividade 
 Seriedade 
 Bom humor 
 Humildade 
 Empatia 
 Organização 
 Priorização 
 Comunicação 
 Liderança 
 Praticidade 
 Acessibilidade 
 Flexibilidade 
 Sutileza 
 Discrição 
 Educação 
 Versatilidade 
 Inteligência Emocional 
 Aberto a novos aprendizados 
 Visão de médio e longo alcances 
 Saber lidar com imprevistos 
 Saber resolver problemas 
 Saber vender e negociar (com parceiros, patrocinadores, apoiadores, colaboradores, fornecedores, 

funcionários, contratados, voluntários, terceirizados, clientes, público em geral) 
 
 COMPETÊNCIAS 
 
Entender sobre hotel e seus setores (recepção, reservas, governança, alimentos e bebidas, eventos, 
recreação e lazer, administração, marketing, etc). 
Dominar informações sobre contrato de hospedagem (FNRH/BOH), reservas (cancelamento, diárias, 
overbooking, time sharing), entre outros.  



Saber aplicar o modelo de Gestão pela Qualidade Total – GQT. 
Agir como gestor mesmo em posição de subordinação. 
Conhecer técnicas de gestão, liderança e gestão de equipe. 
Ter um método eficiente e ordenado de cumprir as tarefas, o que inclui a decisão sobre prioridades e a 
solução simultânea de vários problemas. 
Desenvolver confiança e fidelidade dos hóspedes. 
Comprometimento com o projeto, com as tarefas e com as entregas de trabalho. 
Pontualidade 
Assiduidade 
Domínio de programas de computador: word, excell, editoração gráfica (básico) 
Conversar, ler e redigir em outros idiomas 
Gostar de lidar com pessoas 
Ser uma pessoa multitarefas e que goste e saiba lidar bem com desafios 
Saber tomar decisões rápidas e precisas 
Saber administrar recursos materiais, pessoais e financeiros 
Adaptar-se a evolução do hotel, quando houver a introdução de novos equipamentos e técnicas. 
Estar antenado sobre novidades, além de ter parceria estreita com fornecedores 
Conhecer plataformas e tecnologias de gestão em hotelaria 
Ter conhecimento e habilidade para receber e atuar com diversos tipos de público 
Buscar sempre a criatividade e a inovação, a partir de atualização contínua 
Conhecer tendências, mergulhar em outras áreas, adequar modelos e ampliar seu olhar para novos 
horizontes 
Ter vocação para hotelaria, com aptidões físicas, intelectuais e sociais. 
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AVALIAÇÃO: Entrega do relatório final de atividades de estágio supervisionado, conforme supervisão 
do professor- orientador 
 
 

 
 


