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PLANO DE DISCIPLINA
Disciplina: Análise Sensorial I
Carga Horária Total:
75 horas

Carga Horária Teórica:
61 horas

Carga Horária Prática:
14 horas

EMENTA
A disciplina Análise Sensorial I tem a proposta de orientar os alunos quanto ao exame das propriedades
organolépticas das uvas, vinhos e derivados da uva e do vinho, através dos órgãos dos sentidos.
OBJETIVOS
Objetivo Geral
Ensinar a identificar e reconhecer as propriedades organolépticas das uvas, vinhos e derivados da uva e do
vinho, com conhecimento técnico a respeito dos aspectos ambientais, estruturais e operacionais inerentes
à análise sensorial, permitindo a identificação das qualidades e defeitos pertencente ao processo de
produção, armazenamento e serviço.
Objetivos Específicos
- Conhecer e identificar os sentidos atrelados aos conceitos de análise sensorial;
- Reconhecer os perfis sensoriais qualitativos e quantitativos das uvas, vinhos e derivados;
- Praticar a análise sensorial desenvolvendo a expressão dos sentidos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISCRIMINADO
Aulas Presenciais Teóricas
1. Apresentação da ementa da disciplina e entrega do plano de disciplina com discussões a respeito
do conteúdo programático (2 horas)
2. Receptores sensoriais (2 horas)
3. Aplicabilidade da análise sensorial na indústria vitivinícola (2 horas)
Aulas Presenciais Práticas
1. Receptores sensoriais (2 horas)
2. Reconhecimento de aromas (2 horas)
3. Análise sensorial de vinhos (2 horas)

4. Visita técnica (8 horas)
Aulas Assíncronas
1. Análise sensorial - conceitos e aplicabilidade (2 horas)
2. Órgãos dos sentidos na análise sensorial (23 horas)
3. Tipos e uso das ferramentas na análise sensorial (3 horas)
4. Testes e fichas para análise sensorial (2 horas)
5. Glossário do Vinho (5 horas)
Aulas Síncronas
1. Apresentação do formato remoto da disciplina, revisão de conteúdo das aulas já ministradas (4
horas)
2. Análise sensorial - conceitos e aplicabilidade (1 hora)
3. Órgãos dos sentidos na análise sensorial (4 horas)
4. Testes e fichas para análise sensorial (1 hora)
5. Glossário do Vinho (1 hora)
6. Análise sensorial prática (3 horas)
Atividades
1. Órgãos dos sentidos na análise sensorial (3 horas)
2. Testes e fichas para análise sensorial (3 horas)
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas em ambientes digitais; Materiais pedagógicos digitais, como: videoaulas, textos, fóruns e outros.
Atividades avaliativas.
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