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Ementa
Hospitalidade. Empreendimentos de pequeno porte: conceito e função social; oportunidade de desenvolvimento local. Pousadas e Albergues: planejamento e
gestão. Pesquisa de Mercado. Linhas de financiamento para pequenos investimentos turísticos.

Objetivo
Geral: 
•Discutir a dimensão teórico-prática da hospitalidade e sua relação com o desenvolvimento local no contexto do empreendedorismo de pequenos
empreendimentos turísticos. 
Específicos:
•Apresentar o arcabouço teórico da hospitalidade e sua relação com os serviços turísticos;
•Realizar pesquisas empíricas na realidade local vivenciada pelos alunos;
•Fomentar a discussão acerca do desenvolvimento local no âmbito da hospitalidade, tomando como referência o conjunto de atrativos que compõem o Polo
Costa Branca; 
•Realizar pesquisa de campo para averiguação de características intrínsecas à hospitalidade em equipamentos que ofertam serviços públicos ou privados;
•Apresentar resultados obtidos em pesquisa empírica e teórica;
•Instigar a participação dos alunos no que concerne à proposição de ações que possam ser pensadas no âmbito do planejamento turístico, no sentido de
promover a hospitalidade no contexto do turismo local.

Conteúdo
•Histórico da hospitalidade;
•A hospitalidade enquanto campo de estudo
•Tempos/espaços da hospitalidade;
•Hospitalidade e cidade
•Empreendedorismo;
•Empreendimentos de pequeno porte: conceito e função social; 
•Desenvolvimento local (cases);
•Pesquisa de mercado e plano de negócio.
•Hospitalidade nos serviços de alimentação;
•Hospitalidade nos serviços de hospedagens;
•Pesquisa empírica em equipamentos públicos e privados.

Metodologia
•Aula expositiva e dialógica, seminários, orientações individuais e trabalhos em grupo;
•Discussões com base em textos; 
•Consultas bibliográficas e internet;
•Aula de campo.
a)OBS: Quaisquer abordagens exigirão como requisito mínimo por parte dos(as) alunos(as) a LEITURA PRÉVIA E FICHAMENTO DOS TEXTOS
INDICADOS.

Procedimentos
A avaliação ocorrerá de forma contínua, observando-se a participação do aluno (em sala de aula) nas discussões promovidas (desde que contextualizadas); a
elaboração de esquemas e resumos (todos individuais) para o acompanhamento do conteúdo; produção de trabalhos (relatório da pesquisa de campo) e
realização de seminários (em grupo). Serão considerados, também, critérios como assiduidade e pontualidade às atividades acadêmicas e cumprimento dos
prazos de entrega dos trabalhos.
As aulas serão ministradas com a utilização de quadro branco, textos e data show.
OBS: Os alunos que entregarem trabalhos copiados ou reproduzidos de outras fontes receberão nota zero.
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