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FORMULÁRIOS PARA PROJETOS DE EXTENSÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ECONÔMIA DOMÉSTICA E HOTELARIA 

CURSO DE BACHARELADO EM HOTELARIA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANO:2ºSEM.2019 

 
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO: SEMINÁRIO DE 

ENOTURISMO DA UFRRJ 

IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

Nome: Elga Batista da Silva 

Titulação: Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

Dept.: Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 

Carga horária do projeto: 60 horas 

E-mail:elga.silva@hotmail.com 

Fone para contato: (0XX21) 96481-9861 

mailto:elga.silva@hotmail.com
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Título:  Atividade de extensão – Seminário de Enoturismo da UFRRJ 
 

 

Resumo: Por definição, o enoturismo (ou turismo do vinho) é a visitação aos 
lugares com presenças de eventos sobre vinho e uva, festivais vitivinícolas, 

adegas, vinhas e degustação da bebida e/ou principais experiências motivadoras 
aos turistas que uma região vitivinícola pode oferecer. A atividade enoturística é 

uma oportunidade dos produtores apresentarem seus produtos aos visitantes que 
vão conhecer uma certa região vitivinícola, e isto deve ser visto como um fator 

diferencial para promover o comércio da localidade. O enoturismo é um segmento 
que envolve os espaços destinados à recepção de visitantes em vinícolas, além 

de também envolver outras possibilidades como a visitação de museus sobre o 
vinho, os restaurantes enogastronômicos e os eventos que têm a enologia e a 

enogastronomia como temas. Com base na importância desse tema, propõe-se a 
realização do Seminário de Enoturismo da UFRRJ, que terá como o objetivo 

abordar aspectos de interesse acerca desse segmento turístico.  

 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

 

 

Local de Realização do Projeto: 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria (DEDH/ICSA) 
Pavilhão de aulas teóricas (PAT/UFRRJ) 

 

Período de Realização: 
Setembro a novembro de 2019  

 

 

Público Alvo: 

Discentes do curso de Bacharelado em Hotelaria e áreas afins, profissionais da 
área de Enoturismo e enófilos 

 

 

Programa de Extensão: 

4 – Educação e Tecnologia / 9 – Capacitação Profissional / 11- Agronegócios. 
 

1- Criança e Adolescente; 2- Maturidade; 3- Desporto 4- Educação e 
Tecnologia; 5- Família; 6- Comunicação e Cultura; 7- Tecnologia; 8- 

Promoção e Assistência à Saúde; 9- Capacitação Profissional; 10- 

Educação Ambiental; 11- Agronegócios; 12- Estudos da Linguagem; 
13- Ensino Presencial Conectado.   

 

Parceria, Apoio ou Convênio: 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ  
Vinícola Inconfidência – RJ 

Agência de viagens CVC 
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Justificativa: A motivação para realizar essa atividade surgiu a partir de uma 

das pesquisas do Grupo de Pesquisa Processos de Gestão, Sustentabilidade e 
Turismo (Progestur), intitulada “Percepções de viajantes brasileiros sobre o 

enoturismo: experiências e grau de satisfação”. Além disso, cabe ressaltar que 
um evento com esse tema será uma atividade pioneira na UFRRJ campus 

Seropédica, que, há anos, oferta cursos com áreas correlatas ao tema central do 
evento: Turismo e Hotelaria. Outro ponto que merece destaque é a criação da 

primeira vinícola do estado do Rio de Janeiro (Inconfidência), situada no 
município de Secretário/RJ, sendo esta uma das parceiras na realização do 

evento. Assim sendo, a oferta de um evento com essa temática pode ser 
justificada. 

 

  

Objetivos: 

 
Objetivo Geral: 

 Ofertar um evento com foco do segmento de Enoturismo. 

 
Objetivos Específicos: 

 Apresentar os fundamentos da elaboração do vinho; 
 Discutir tendências na área de turismo do vinho; 

 Debater aspectos correlatos à hospitalidade no contexto do enoturismo; 
 Mencionar cases de sucesso sobre o tema no Brasil e em outros países 

vitivinícolas; 
 Debater aspectos de interesse acerca no enoturismo e o turismo rural; 

 Comentar sobre a importância desse tipo de atividade para as agências de 
turismo. 

 

 

Referências: 

BYRD, E, T.; CANZIANI, B.; HSIEH, YU-CHIN (JERRIE).; SONMEZ, S.; DEBBAGE, 

K. Wine tourism: Motivating visitors through core and supplementary services. 

Tourism Management, 52, 2016. 19 e 29 p.  
FONSECA, A. R. G. O contributo do enoturismo para a internacionalização 

dos vinhos portugueses. Dissertação (Dissertação de Negócios Internacionais) 
– UM. Minho, 2018. 5 p.  

LAVANDOSKI, J. As empresas vitivinícolas e o desenvolvimento do 
enoturismo: o caso da região do Alentejo, Portugal. Tese de doutorado 

(Doutorado em Turismo) – UA. Algarve, 2015. 18 p. 
HALL, C. M. WineTourism in the Mediterranean: A Tool for Restructuringand 

Development. Thunderbird International Business Review, 2000. v.42, 
p.445– 465.  

LOPES, A.; VIEIRA, C.; CRUZ, M. T. Turismo sustentável e 
desenvolvimento regional, 2004.  

LAMEIRAS, E. T. M. S. O Perfil do enoturista – o caso português. Tese 

(Doutorado em Turísmo) – UA. Algarve, 2015. 16p.  
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CARLSEN, J.; BOKSBERGER, P. Enhancing consumer value in wine tourism. 
Journal of Hospitality & Tourism Research, 2015. 132-144 p.  

LAMEIRAS, E. T.; MENDES, J. C.; PINTO, P. S.; SILVA, J. A. A segmentação do 
enoturista: o caso português. Revista Turismo – Visão e Ação, 2016. v.18, 

p.471-497. 
 

 

Metodologia/Procedimentos: 

A atividade será desenvolvida por meio da metodologia expositiva dialogal, 
dinâmicas em grupo e utilização de recursos audiovisuais. 

 

 

Disseminação dos Resultados: 

Os resultados serão apresentados à comunidade acadêmica através de postagens 

na página do Curso de Hotelaria e no perfil do Instagram®. 

 
 

Cronograma: 

 

I) Planejamento das atividades para o Seminário de Enoturismo da 
UFRRJ 

02 de setembro de 2019 – Seleção de temas para o evento / Escolha de 
palestrantes / Estruturação da programação / Divulgação de arte “save the date” 

09 de setembro de 2019 – Contato com palestrantes / Envio das cartas convite 
aos convidados (palestrantes) 

16 de setembro de 2019 – Divulgação da arte com a programação final do 
evento / Criação de formulário online para inscrições 

30 de setembro de 2019 – Início das inscrições / Início do cadastro dos inscritos 
na plataforma E-cert UFRRJ 

 

 

II) Realização do Seminário de Enoturismo da UFRRJ 

04 de novembro de 2019 – 07:30 às 17:00h – Programação do evento: 
07:30 às 8:30h – Credenciamento  

8:30 às 9:00h – Abertura do evento: 
 - “Por que comemorar o Dia Mundial do Enoturismo?” 

- Apresentação do projeto “Percepções de viajantes brasileiros sobre o 
enoturismo: experiências e grau de satisfação” – Bolsista PIBIC/CNPq/UFRRJ 

Nathasha Corrêa Guerra 
9:00 às 10:00h – Palestra “E assim nasce o vinho!” - Prof. Dr. Rômulo Cardoso 

Valadão (Engenheiro de Alimentos, docente do Curso de Bacharelado em 
Engenharia de Alimentos/UFRRJ) 

10:00 às 11:00h – Palestra “A hospitalidade no contexto do enoturismo” – Sra. 
Lilian Alves (Bacharel em Hotelaria pela UFRRJ – Possui certificação WSET nível 

1) 
11:00 às 12:00h – Palestra “Enoturismo em Portugal: das caves do Porto às 

vinícolas do Algarve” - Profa. Dra. Miriam de Oliveira Santos (Bacharel em 
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Ciências Sociais pela Uerj, docente do Programas de Pós-graduação em Ciências 
Sociais e Geografia da UFRRJ)  

12:00 às 13:30h – Intervalo para o almoço 
13:30 às 14:30h – Palestra “A importância do enoturismo para as agências de 

viagem” – Sr. Adriano Gomes (Representante comercial da Agência de Turismo 
CVC®) 

14:30 às 15:30h – Palestra “O enoturismo e o desenvolvimento rural” - Prof. 
Dr. Dan Gabriel D’Onofre (Turismólogo pela UniRio, docente do Curso de 

Bacharelado em Hotelaria/UFRRJ) 
15:30 às 16:30h – Palestra “Vivências no enoturismo: um relato de 

experiências” - Profa. Dra. Elga Batista (Nutricionista, docente do Curso de 
Bacharelado em Hotelaria/UFRRJ) 

16:30 às 17:00h – Encerramento  

 

 

III) Visita técnica à primeira vinícola do estado do Rio de Janeiro 
(Vinícola Inconfidência) – 11 de novembro de 2019 

7:00h – Saída da UFRRJ campus Seropédica 
10:00h – Chegada à vinícola 

12:00 – Retorno à UFRRJ campus Seropédica 
15:00h - Chegada à UFRRJ campus Seropédica 

 

 

IV) Emissão de certificados 

21 de novembro de 2019 – Término do cadastro dos participantes na 
plataforma E-cert UFRRJ 

25 de novembro de 2019 – Envio de e-mail para os participantes do evento, 
com instruções sobre como realizar a impressão do certificado da Proext. 

 

 

Contribuições Esperadas/Metas: 

Aprofundar os conteúdos relacionados à área de enoturismo, bem como abordar 
o ingresso do Brasil na lista que países que comemoram o Dia Mundial do 

Enoturismo. 

 

 

Procedimentos para inscrição: 

As inscrições serão efetuadas em formulário online.  
 

 

 
Profa. Dra. Elga Batista da Silva 

 


