Curso de Superior de Tecnologia em

VITICULTURA E ENOLOGIA
CÂMPUS URUPEMA

MATRIZ CURRICULAR

Módulo/Semestre 1 – Carga horária total: 500h
Unidade Curricular
Introdução à Viticultura e Enologia

C/H Semestral Pré-Requisito
40h

Comunicação Técnica e Científica

80h

Matemática Aplicada

80h

Ecologia

40h

Química Geral e Inorgânica

60h

Química Orgânica

60h

Física Aplicada

60h

Botânica e Morfologia da Videira

80h

Módulo/Semestre 2 – Carga horária total: 500h
Unidade Curricular
Bioquímica

C/H Semestral Pré-Requisito
80h
Química Orgânica

Gestão Organizacional

60h

Matemática Financeira

40h

Instalações na Indústria Enológica

40h

Microbiologia Enológica

60h

Química Analítica e Instrumental

60h

Fertilidade do solo

80h

Variedades e Melhoramento
Genético

80h

Física Aplicada

Química Orgânica e Química
Geral e Inorgânica
Química Orgânica e Química
Geral e Inorgânica

Módulo/Semestre 3 – Carga horária total: 540h
Unidade Curricular

C/H Semestral Pré-Requisito

Estatística Básica

40h

Desenvolvimento e Extensão Rural

60h

Química Enológica

60h

Operações Pré-fermentativas

60h

Análise Sensorial I

40h

Manejo do Solo

60h

Fisiologia da Videira

80h

Botânica e Morfologia da
Videira

Fitossanidade

80h

Botânica e Morfologia da
Videira

Implantação e Mecanização de
Vinhedos

60h

Física Aplicada

Bioquímica e Química
Analítica e Instrumental

Módulo/Semestre 4 – Carga horária total: 540h
Unidade Curricular

C/H
Pré-Requisito
Semestral
Gestão de Resíduos Agroindustriais
40h
Estatística Experimental

40h

Marketing

60h

Harmonização Gastronômica e
Serviços de Vinho
Análise sensorial II

40h

Vinificações

Manejo da videira

40h
100h

100h

Produção Agroecológica

60h

Eletiva I

60h

Estatística Básica

Análise Sensorial I
Química Enológica, Operações
Pré-fermentativas e Instalações
na Indústria Enológica
Fisiologia da Videira

Módulo/Semestre 5 – Carga horária total: 540h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Responsabilidade socioambiental

40

Empreendedorismo

60

Enoturismo

60

Derivados de Uva e Vinho

60

Vinificações

Estabilização, Envelhecimento e
Envase

60

Vinificações

Análise sensorial III

40

Análise sensorial II e
Estatística Experimental
Vinificações

Prática enológica

100

Maturação e Qualidade da Uva

60

Eletiva II

60

Fisiologia da Videira

Módulo/Semestre 6 – Carga horária total: 450h
Unidade Curricular
Estágio Curricular Supervisionado

C/H Semestral
450

Pré-Requisito

O que você vai aprender:
Disciplina Introdução à Viticultura e Enologia:
Conhecer os principais marcos históricos relativos à evolução da vitivinicultura mundial.
Descrever a importância da vitivinicultura no contexto social, econômico e cultural.
Analisar a estrutura da viticultura brasileira. Conhecer a origem do cultivo da videira no
mundo. Conhecer as principais variedades de uvas viníferas e os produtos obtidos.
Conhecer os principais 'terroirs' vitivinícolas mundiais e os vinhos produzidos nessas
regiões. Compreender as exigências legais e ambientais do setor vitivinícola brasileiro.
Disciplina Comunicação Técnica e Científica:
Desenvolver a leitura analítica e crítico/interpretativa de textos. Elaborar gêneros
textuais diversos com base em parâmetros da linguagem técnico-científica. Conhecer os
fundamentos, os métodos e as técnicas de produção do conhecimento científico.
Empregar as orientações e as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas e
Técnicas na elaboração de trabalhos científicos.
Disciplina Matemática Aplicada:
Desenvolver a capacidade de sistematização, interpretação e abstração do
conhecimento abordado. Capacitar para a resolução de problemas relacionados a área
específica de sua formação.
Disciplina Ecologia:
Proporcionar conhecimentos e base conceitual necessária ao estudo da ecologia.
Conceituar a organização ecológica e as diversas interações bióticas e abióticas.
Compreender e analisar os ciclos e o fluxo de energia naturais. Relacionar os princípios
fundamentais entre natureza, os principais problemas ambientais naturais e impactos
antrópicos. Identificar as características e interdependência dos ecossistemas que
compõem a biosfera.
Disciplina Química Geral e Inorgânica:
Proporcionar ao acadêmico conhecimento básico para a compreensão da química geral
e inorgânica e suas inter-relações com a viticultura e enologia. Proporcionar o
conhecimento básico de química para disciplinas correlatas posteriores.
Disciplina Química Orgânica:
Proporcionar ao acadêmico conhecimento básico para a compreensão da química
orgânica e suas inter-relações com a viticultura e enologia. Proporcionar o
conhecimento básico de química para disciplinas correlatas posteriores.
Disciplina Física Aplicada:
Construir os fundamentos da física necessários a disciplinas posteriores. Interpretar e
discutir os fenômenos físicos relacionados ao curso tendo como referencial os
conteúdos abordados na disciplina. Identificar as formas de energia, trocas de calor e os
princípios da termodinâmica em diferentes tipos de equipamentos utilizados. Abstrair e
aplicar corretamente os conceitos básicos relativos à disciplina.
Disciplina Botânica e Morfologia da Videira:
Conhecer sobre centros de origem, histórico e domesticação da videira. Compreender
os princípios básicos da botânica e morfologia vegetal e sua aplicabilidade na viticultura.

Disciplina Bioquímica:
Identificar os conhecimentos básicos da área de bioquímica, principais biomoléculas,
como proteínas, lipídeos, vitaminas e carboidratos sendo capaz de definir, classificar,
diferenciar, identificar propriedades e compreender suas transformações bioquímicas.
Disciplina Gestão Organizacional:
Proporcionar noções sobre a empresa, sua amplitude e complexidade de forma que
possa entender, diagnosticar, criar e propor medidas corretivas através do emprego de
mecanismos, técnicas e ferramentas de organização visando a otimização quanto ao
uso dos recursos em busca de melhores resultados.
Disciplina Matemática Financeira:
Promover o aperfeiçoamento e qualificação visando o uso da Matemática Financeira em
suas atividades pessoais e profissionais, estabelecendo uma relação com as demais
disciplinas.
Disciplina Instalações na Indústria Enológica:
Reconhecer as diferentes instalações da indústria enológica e suas características.
Possibilitar o conhecimento geral em relação aos processos térmicos e de higiene e
sanitização na indústria enológica.
Disciplina Microbiologia Enológica:
Possibilitar conhecimentos aplicados à microbiologia enológica e permitir que interaja
com os elementos da microbiologia e da biotecnologia relacionados com a
biotransformação do mosto da uva em vinho.
Disciplina Química Analítica e Instrumental:
Apresentar as análises químicas e principais instrumentos que são utilizados para
avaliar a qualidade do mosto e do vinho e o bom andamento da vinificação.
Proporcionar conhecimentos relativos às principais características químicas do mosto,
vinho e durante o processo de vinificação. Capacitar os alunos a interpretar e avaliar os
dados obtidos nas análises abordadas na disciplina.
Disciplina Fertilidade do Solo:
Compreender os princípios de fertilidade do solo e nutrição de plantas, relacionando
com fatores e processos de formação do solo. Avaliar e analisar as questões relativas
ao manejo do solo em viticultura, objetivando a otimização da produção e a preservação
ambiental.
Disciplina Variedades e Melhoramento Genético:
Conhecer a origem do cultivo da videira. Conhecer as formas de propagação da videira.
Diferenciar as metodologias de enxertia. Planejar, implantar e manejar viveiros de
mudas. Conhecer as principais variedades e porta-enxertos de videira utilizados em
vinhedos comerciais. Abordar os principais conceitos do melhoramento genético
aplicado à viticultura. Associar as regiões vitivinícolas do mundo com as variedades e
porta-enxertos utilizados. Identificar as principais características físico-químicas da uva
em função da variedade e porta-enxerto selecionados. Conhecer as principais técnicas
do melhoramento genético em viticultura.

Disciplina Estatística Básica:
Desenvolver a capacidade de utilizar os conhecimentos e técnicas estatísticas como
instrumentos de trabalho e de pesquisa.
Disciplina Desenvolvimento e Extensão Rural:
Propiciar a compreensão das características do empreendedor, seja ele corporativo ou
de novos negócios, para o aproveitamento de oportunidades do mercado a fim de gerir
com eficácia empresas de micro e pequeno porte.
Disciplina Química Enológica:
Apresentar as análises químicas e físicas que avaliam a qualidade do mosto e do vinho
e o bom andamento da vinificação. Proporcionar conhecimentos relativos às principais
características químicas do mosto, vinho e durante o processo de vinificação. Gerar
conhecimentos que capacitem aos alunos a avaliarem os dados obtidos nas análises
que serão abordadas na disciplina.
Disciplina Operações Pré-fermentativas:
Capacitar o acadêmico no reconhecimento das diferentes operações pré-fermentativas
e suas características. Possibilitar ao acadêmico conhecimentos gerais em relação aos
processos pré-fermentativos na indústria enológica.
Disciplina Análise Sensorial I:
Compreender os princípios básicos de organização do laboratório e manipulação das
amostras para análises sensoriais. Proporcionar conhecimento sobre o conceito,
história e importância da análise sensorial, bem como, os sentidos usados na análise
sensorial. Conhecer os métodos de análise sensorial aplicados aos vinhos brancos,
tintos e rosados, avaliando os resultados obtidos vinculados aos critérios de qualidade
do vinho.
Disciplina Manejo do Solo:
Conhecer e capacitar o aluno nas principais práticas de manejo do solo realizadas na
cultura da videira, afim de realizar o seu cultivo visando a manutenção da qualidade do
solo.
Disciplina Fisiologia da Videira:
Reconhecer a importância da fotossíntese, respiração e transporte de solutos no
desenvolvimento da videira. Utilizar os conhecimentos sobre os fatores climáticos
envolvidos na produção da cultura da videira. Diferenciar os principais processos
fisiológicos do crescimento e desenvolvimento da videira.
Disciplina Fitossanidade:
Coordenar e aplicar técnicas para o controle de invasoras. Identificar pragas, doenças e
distúrbios fisiológicos que atingem as videiras.
Disciplina Implantação e Mecanização de Vinhedos:
Coordenar e atuar na implantação e manejo de viveiros e parreiras para produção de
uva de mesa, sucos e vinhos. Aplicar normas de segurança do trabalho em operações
agrícolas. Discriminar e planejar a manutenção de tratores e implementos agrícolas.
Capacitar pessoas na utilização de técnicas de produção com base no manejo
integrado e na produção agroecológica. Conhecer as novas tecnologias empregadas no
processo de mecanização do manejo e produção vitivinícola. Utilizar implementos para
aplicação de defensivos agrícolas.

Disciplina Gestão de Resíduos Agroindustriais:
Identificar e caracterizar fontes de produção de resíduos do setor vitivinícola. Conhecer e
aplicar a política nacional dos resíduos sólidos e legislação regulamentadora. Apresentar
formas de promover a reutilização, a reciclagem e a redução dos resíduos produzidos pela
atividade vitivinícola. Conhecer os diferentes co-produtos resultantes da atividade vitivinícola.
Conhecer os principais métodos e processos de tratamento de resíduos sólidos e efluentes.
Disciplina Estatística Experimental:
Compreender a importância da experimentação nas atividades relacionadas à pesquisa.
Verificar a importância do planejamento experimental na condução de trabalhos e
investigações agrícolas. Capacitar o aluno a empregar corretamente a metodologia,
condução, análise estatística e interpretação dos resultados obtidos nos experimentos. Fazer
conclusões e discussões adequadas de acordo com os dados disponíveis. Conhecer os
principais programas estatísticos para análise de dados experimentais. Capacitar o aluno na
elaboração de projetos de pesquisa.
Disciplina Marketing:
Apresentar fundamentos de marketing e como ele pode ser utilizado para construir
relacionamentos bem sucedidos com os clientes e parceiros. Discutir os principais conceitos
subjacentes ao marketing e os desafios que se apresentam às empresas para atender à
dinâmica do mercado e fazer frente a ação dos concorrentes e demais stakeholders.
Disciplina Harmonização Gastronômica e Serviços de Vinho:
Identificar e estabelecer relações básicas de combinações entre vinhos e alimentos por meio
de suas características sensoriais, a fim de propor uma harmonização que potencialize as
qualidades do vinho servido. Compreender e operacionalizar com qualidade e cordialidade a
prestação de serviços relacionados ao vinho, proporcionando um momento adequado de
degustação e apreciação do produto.
Disciplina Análise Sensorial II:
Compreender os critérios de avaliações de vinhos. Reconhecer a importância dos órgãos
sensoriais na análise de vinhos. Habilitar o acadêmico para reconhecer os diferentes tipos de
vinhos, bem como, suas características.
Disciplina Vinificações:
Proporcionar ao aluno conhecimento amplo sobre a legislação vinícola vigente. Capacitar o
acadêmico nos conhecimentos das diferentes técnicas de elaboração dos vinhos brancos,
tintos e rosados. Conhecer métodos especiais de vinificação e capacitar o acadêmico nos
conhecimentos das diferentes técnicas de elaboração dos vinhos.
Disciplina Manejo da Videira:
Participar do planejamento, execução e monitoramento das etapas de implantação e
produção de vinhedos comerciais. Capacitar os alunos na utilização de técnicas de manejo
em vinhedos com base no manejo integrado e cultivo agroecológico. Fornecer informações
sobre os principais avanços das técnicas de produção em vinhedos de região de altitude.
Detalhar, com enfoque na experiência prática, as técnicas de manejo para se adequar às
respostas fisiológicas e o incremento na qualidade da uva produzida, com busca no
equilíbrio produtivo. Possibilitar a compreensão dos diferentes aspectos ligados a viticultura:
conteúdos técnicos, método didático, desenvolvimento e condução de projetos de pesquisa
e extensão, organização da produção, estudo de mercados e conservação de frutos.
Capacitar o aluno na análise e solução de problemas de campo relacionados a viticultura.
Incluir o empreendimento vitícola no contexto do agronegócio como uma alternativa de renda
para a agricultura familiar.

Disciplina Produção Agroecológica:
Proporcionar os conhecimentos fundamentais da agroecologia. Conhecer e utilizar as
bases conceituais da agroecologia no sistema de produção da uva. Conhecer as formas
de certificação de produtos orgânicos. Conhecer e aplicar a legislação brasileira
referente a produção orgânica.
Disciplina Responsabilidade Socioambiental:
Discutir a responsabilidade social e ambiental das organizações como um papel da
administração e sua importância estratégica para legitimar sua atuação, integrando
gestão empresarial e interesse socioambiental. Abordar a importância do emprego de
práticas administrativas e operacionais de gestão ambiental promovendo a eliminação e
minimização de impactos e danos ambientais decorrentes das atividades exercidas na
cadeia produtiva vitivinícola, por meio de instrumentos de planejamento de gestão.
Desenvolver a capacidade de compreensão e aplicação de ferramentas do sistema de
gestão ambiental e aplicá-las nos setores da cadeia produtiva vitivinícola. Analisar os
requisitos da norma ISO 14001 e reconhecer como implantá-los. Interpretar legislações
relacionadas ao meio ambiente e reconhecer como atendê-las. Conscientizar da
necessidade do desenvolvimento sustentável nas práticas profissionais envolvidas nos
processos da cadeia produtiva vitivinícola.
Disciplina Empreendedorismo:
Propiciar a compreensão das características do empreendedor, seja ele corporativo ou
de novos negócios, para o aproveitamento de oportunidades do mercado a fim de gerir
com eficácia empresas de micro e pequeno porte.
Disciplina Enoturismo:
Identificar e interpretar elementos da atividade turística associada à enologia,
reconhecendo sua importância sociocultural e econômica em consonância com
desenvolvimento da vitivinicultura.
Disciplina Derivados de Uva e Vinho:
Proporcionar ao aluno o conhecimento sobre os principais derivados da uva e do vinho.
Proporcionar aos estudantes conhecimentos gerais sobre a elaboração, a conservação
e o armazenamento dos derivados da uva e do vinho. Habilitar aos acadêmicos
compreender a importância dos compostos bioativos da uva e do vinho no seu
processamento.
Disciplina Estabilização, Envelhecimento e Envase:
Proporcionar ao aluno conhecimentos gerais sobre os processos de estabilização do
vinho por diferentes métodos, o acompanhamento das reações que ocorrem durante a
maturação e o envelhecimento dos vinhos. Capacitar o acadêmico no entendimento
sobre as operações de engarrafamento, envase e clarificação de mostos e vinhos.
Disciplina Análise Sensorial III:
Compreender os diferentes métodos e técnicas de análise sensorial. Estabelecer
tendências de produtos e técnicas empregadas que afetam a qualidade sensorial dos
vinhos. Reconhecer os diferentes tipos de espumantes e derivados de uva e vinho.

Disciplina Prática Enológica:
Agregar conhecimentos sobre os processos pré-fermentativos e fermentativos da
indústria enológica envolvidas na elaboração de vinhos, controle de fermentações,
adição de insumos enológicos e correção do mosto.
Disciplina Maturação e Qualidade da Uva:
Analisar os aspectos que regem o processo fisiológico do crescimento e
desenvolvimento da videira e suas relações com as práticas de manejo do vinhedo.
Fornecer informações teórico-práticas sobre o crescimento e maturação da uva, bem
como, identificar o ponto ideal de colheita das uvas destinadas ao consumo in natura,
suco e vinificação. Detectar os principais gargalos tecnológicos no setor vitícola frente à
manutenção da qualidade da uva. Verificar o comportamento bioquímico e fisiológico no
desenvolvimento de uvas em pré e pós-colheita. Utilizar técnicas de avaliação de
qualidade da uva, bem como, identificar e propor soluções para problemas de pré e
pós-colheita. Compreender as exigências legais e as normas de qualidade e segurança
alimentar no setor vitivinícola.
Disciplina Estágio Curricular Supervisionado:
Proporcionar a inserção do aluno em ambientes relacionados à sua área de formação.

