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PLANO DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: Enoturismo 

Carga Horária Total: 

45 horas 
Carga Horária Teórica: 

40 horas 

Carga Horária Prática: 

5 horas 

 

EMENTA  

A disciplina Enoturismo está voltada para a apresentação de conceitos de turismo associados ao setor 

vitivinícola. Discussões sobre o enoturismo como importante atividade ligada ao setor produtivo da 

vitivinicultura e análise das relações do setor com o cluster turístico. Apresentações de roteiros turísticos 

relacionados ao vinho. Análise de ações práticas associadas aos produtos de uva e vinho. Análise das 

principais demandas e oportunidades do mercado associado ao segmento de enologia.   

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral  

Identificar e interpretar elementos da atividade turística associada à enologia reconhecendo sua 

importância para agregação de valor no desenvolvimento da atividade da vitivinicultura. 

 

 

Objetivos Específicos  

- Entender os fundamentos básicos do turismo; 

- Identificar a importância da atividade turística e sua relação com a enologia; 

- Relacionar o enoturismo com a paisagem e com o ecoturismo; 

- Conhecer os serviços de enologia na hotelaria e em restaurantes associando-os ao enoturismo; 

- Aprender o mapa mundial do enoturismo; 

- Caracterizar e inventariar a região do Vale do São Francisco identificando o potencial enoturístico; 

- Diagnosticar e apresentar propostas de produtos para o desenvolvimento e consolidação do Enoturismo; 

- Identificar o mercado alvo do Enoturismo.  

 

 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISCRIMINADO 

 

Aulas Presenciais Teóricas  

1. Entender os fundamentos básicos do turismo (2 horas) 

2. Identificar a importância da atividade turística e sua relação com a enologia (2 horas)  

3. Relacionar o enoturismo com a paisagem e com o ecoturismo (2 horas) 

4. Entender os fundamentos básicos do turismo (4 horas) 

5. Identificar a importância da atividade turística e sua relação com a enologia (2 horas) 

6. Relacionar o enoturismo com a paisagem e com o ecoturismo (2 horas) 

Aulas Assíncronas  

1. Conhecer os serviços de enologia na hotelaria e em restaurantes associando-os ao enoturismo (2 

horas) 

2. Aprender o mapa mundial do enoturismo (6 horas) 

3. Caracterizar e inventariar a região do Vale do São Francisco identificando o potencial enoturístico 

(6 horas) 

4. Diagnosticar e apresentar propostas de produtos para o desenvolvimento e consolidação do 

Enoturismo (3 horas) 

5. Identificar o mercado alvo do enoturismo (3 horas) 

Aulas Síncronas  

1. Apresentação do formato remoto da disciplina, retomada das aulas e temas já trabalhados (1 hora)  

2. Conhecer os serviços de enologia na hotelaria e em restaurantes associando-os ao enoturismo (1 

hora) 

3. Aprender o mapa mundial do enoturismo (1 hora) 

4. Caracterizar e inventariar a região do Vale do São Francisco identificando o potencial enoturístico 

(2 horas) 

5. Identificar o mercado alvo do enoturismo (1 hora) 

Atividades  

1. Caracterizar e inventariar a região do Vale do São Francisco identificando o potencial enoturístico 

(4 horas) 

2. Diagnosticar e apresentar propostas de produtos para o desenvolvimento e consolidação do 

Enoturismo (4 horas) 

3. Identificar o mercado alvo do enoturismo (2 horas) 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas em ambientes digitais; Materiais pedagógicos digitais, como: videoaulas, textos, fóruns e outros. 

Atividades avaliativas. 
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