DAVI ANDRADE
Linhas de pesquisa
1. Turismo e gestão do patrimônio cultural e natural
Objetivo: Fomentar pesquisas que busquem ampliar a relação entre desenvolvimento local e
atividade turística, baseadas nos alicerces conceituais de sustentabilidade e do planejamento
turístico mais responsável, discutindo as políticas públicas de gestão e preservação do
Patrimônio Cultural Material e Imaterial e do Patrimônio Natural, além de suas repercussões
sobre a qualidade de vida das populações.
2. Marketing e Sustentabilidade nas Empresas Turísticas
Objetivo: Estudar e pesquisar as práticas de sustentabilidade nas diversas empresas e
organizações do setor de turismo e analisar como estas práticas contribuem para o seu
posicionamento mercadológico..
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de
Empresas.
Palavras-chave: Gestão empresarial; Hotelaria.
Projetos de pesquisa
2012 - Atual
MERCADO HOTELEIRO E O PROFISSIONAL DA HOSPITALIDADE NO MARANHÃO
Descrição: Objetivo principal: traçar um diagnóstico sobre o mercado de hospitalidade no
Maranhão, no aspecto das qualificações de recursos humanos necessárias para atender às
exigências das empresas do setor. Objetivos específicos: I. Conhecer as necessidades de
qualificação profissional para o setor de hospitalidade no Maranhão e verificar a aceitação dos
profissionais graduados em hotelaria pelas empresas do setor. II. Verificar quais cargos o
?profissional hoteleiro?, egresso da UFMA, ocupa nas empresas de hospitalidade. III.
Conhecer as competências necessárias aos profissionais da hotelaria para inserção no mercado
da hospitalidade, de acordo com as empresas do setor. IV. Identificar, a partir da percepção
dos gerentes das empresas de hospitalidade, as carências na formação do profissional da
hotelaria e as principais dificuldades para a sua absorção pelo mercado..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (6).
Integrantes: Davi Alysson da Cruz Andrade - Coordenador / Linda Maria Rodrigues Integrante / Jonilson Corrêa - Integrante / Luciana Brandão Ferreira - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa ao Desenvolv. Científico e Tecnológico MA - Auxílio financeiro.
2010 - Atual
A CLASSIFICAÇÃO OFICIAL DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM NO BRASIL

Descrição: Objetivo: Identificar a percepção dos empresários da Hotelaria de São Luís sobre a
classificação oficial dos meios de hospedagem. Objetivos específicos: - Verificar se há
diferença nas percepções dos gestores de meios de hospedagem de grande, médio e pequeno
porte; - Identificar os aspectos que (des)motivam os gestores dos meios de hospedagem à
buscarem a classificação oficial. - Verificar se há diferença nas percepções dos gerentes de
hotéis de rede e os hotéis independentes; - Apontar se houve participação dos gestores na
definição das novas matrizes oficiais de classificação dos meios de hospedagem no Brasil. Apontar as ações da ABIH-MA em prol da difusão importância da classificação oficial e das
novas matrizes..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (5).
Integrantes: Davi Alysson da Cruz Andrade - Coordenador.

Projetos de extensão
2013 - 2014
PROGRAMA DE EXTENSÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PESC
Descrição: O Programa de Extensão de Serviços à Comunidade é um programa institucional
da Diretoria da FEAUSP, criado em setembro de 2001 e destinado aos alunos de graduação. O
PESC quer promover a troca de conhecimento entre o aluno FEAno e a sociedade. Para que
isso aconteça, os grupos do programa entram em contato com ONGs e Associações, entendem
como funcionam suas áreas administrativas e usam o conhecimento da Universidade para
ajudá-las a se tornarem sustentáveis economicamente e poderem realizar sua proposta de
trabalho da melhor maneira possível.
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (40) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .
Integrantes: Davi Alysson da Cruz Andrade - Integrante / Carlos Alberto Pereira - Integrante /
Cláudio Antonio Pinheiro Machado Filho - Coordenador.
Outros Projetos
2010 - Atual
COMPETIÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CASOS EM HOTELARIA
Descrição: A CRC Hot foi concebida para possibilitar aos estudantes dos cursos de Hotelaria
e de Turismo a aplicação dos conhecimentos acadêmicos através da resolução de um desafio
empresarial dentro da área de Hospitalidade. Os alunos têm a oportunidade de desenvolver
diversas competências, entre elas a concisão, a assertividade, agilidade, liderança, dinamismo,
expressão, capacidade analítica e crítica, fundamentais para o sucesso pessoal, profissional e
acadêmico, além da integração entre os alunos dos dois cursos.
Situação: Em andamento; Natureza: Outra.
Alunos envolvidos: Graduação: (30).
Integrantes: Davi Alysson da Cruz Andrade - Integrante / Luciana Brandão Ferreira Coordenador.

