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Objetivo: O Projeto Cama e Café pretende promover a geração de renda na
comunidade de Serra dos Cocais através da hospedagem domiciliar.
 Metodologia: No desenvolvimento do projeto foi realizado o diagnóstico das
residências que aderiram ao mesmo. Das dez residências que participaram da pesquisa
de interesse aplicada em 2008, três foram selecionadas para aplicação do formulário de
diagnóstico.
Foi elaborado pelos alunos e professores extensionistas um roteiro de investigação das
condições das residências para verificação das potencialidades e fragilidades do
espaço.
No dia 13 de março de 2010 foi realizada a visita de inspeção, os alunos foram
divididos em equipes de observação e entrevistadores dos proprietários, analisando as
condições dos locais nos aspectos ambientais, de higiene e estrutura predial.

 Resultados: O processo de consultoria foi realizado a partir da elaboração do
formulário de investigação diagnóstica aplicado in loco e posterior análise dos dados.
Após análise dos dados levantados pelo diagnóstico, foi identificado o prognóstico e
elaborada a proposta de intervenção para adaptação das residências ao receptivo
turístico.
Foram sugeridos nomes para os estabelecimentos, identificação padronizada para as
placas de sinalização, horários e cardápio do café da manhã, serviços de atendimento
de hospedagem além de reformas de alguns ambientes, propondo mudanças de layout
para otimização de espaços internos. 
Os resultados das avaliações serão apresentados e discutidos com os proprietários das
residências.  Conclusão: O projeto Cama e Café possibilitou a aplicação do
conhecimento técnico através de uma ação extensionista na qual estudantes do Curso
de Turismo vivenciaram um processo de consultoria. Esse processo contribui para
potencializar a constituição de um produto turístico de qualidade para o receptivo de
Serra dos Cocais.
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