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PLANO DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: Enologia V 

Carga Horária Total:  

75 horas 
Carga Horária Teórica: 

75 horas 

Carga Horária Prática: 

00 horas (Pandemia Covid - 19) 

 

EMENTA 
 

Vinificações especiais; Envelhecimento e amadurecimento dos vinhos e destilados; Engarrafamento de 

sucos, vinhos e derivados. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral  
Compreender as técnicas de elaboração dos vinhos considerados especiais, as fases de acabamento dos vinhos e 

destilados em geral e o envasamento desses produtos. 

 

Objetivos Específicos  
Conhecer os fluxogramas e processos de elaboração de vinhos especiais; 

Conhecer as reações que envolvem os processos de envelhecimento e amadurecimento dos vinhos e 

destilados; 

Conhecer e diferenciar as possíveis formas de envasamento e os insumos utilizados nesta etapa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISCRIMINADO 

 

Aulas Teóricas  

1. Elaboração de vinhos especiais (27 horas) – licorosos, late harvest, botritizados,... 

2. Envelhecimento e amadurecimento dos vinhos e destilados (9 horas) 

3. Correções para engarrafamento (6 horas) 

4. Envasamento (6 horas) 

5. Insumos utilizados para envasamento e rotulagem de sucos, vinhos e derivados (6 horas) 

6. Cuidados necessários para aquisição e acondicionamento dos insumos (3 horas) 

 

Atividades  

1. Elaboração de vinhos especiais (9 horas) 

2. Envelhecimento e amadurecimento dos vinhos e destilados (3 horas) 

3. Insumos utilizados para envasamento e rotulagem de sucos, vinhos e derivados (3 horas) 

4. Cuidados necessários para aquisição e acondicionamento dos insumos (3 horas) 

 

 



 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

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

Atividades avaliativas. 
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