
 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA Alimentar 

Unidade Curricular (UC): ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 

 1º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS:  

Docente responsável: CARLOS FERREIRA DO CARMO DE SOUSA (75 H) 

 Carga letiva na UC:75 h (5 h/semana) 
 

Outros docentes:  

 Carga letiva na UC: h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)  
 

O objetivo principal desta disciplina é a aquisição de conhecimentos básicos no domínio da Álgebra Linear e 
Geometria Analítica e a aplicação dos conceitos e ferramentas matemáticos adquiridos em outras áreas da 
Matemática e na Engenharia. Pretende-se iniciar os alunos na precisão de argumentação matemática, ajudando-
os a raciocinar corretamente e ensinando-lhes métodos de demonstração. 

Conteúdos programáticos  

1. Matrizes 

Definição; matrizes particulares; operações e propriedades; operações elementares sobre linhas; 

característica; inversa de uma matriz 

2. Determinantes 

Definição e propriedades; Teorema de Laplace; inversa de uma matriz usando determinantes 

3. Sistemas de Equações Lineares 

Definição de equação linear e de sistema de equações lineares; forma matricial de um sistema de equações 

lineares 

4. Espaços vetoriais reais 

Definição e exemplos; combinações lineares; dependência e independência linear; subespaços vectoriais 

5. Vetores no plano e no espaço 

Introdução; norma; cossenos diretores; Produto interno e propriedades; ângulo entre vetores; projeção 

ortogonal; produto externo e propriedades; produto misto e propriedades 

6. Valores e vetores próprios 

Valores e vetores próprios de uma matriz; diagonalização; aplicações 

7. Geometria Analítica 

Retas e planos num espaço euclidiano: representação analítica; posições relativas; ângulos e distâncias 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular  

O estudo desenvolvido nos capítulos 1, 2 e 6 fornece conhecimentos básicos de teoria de matrizes com vista à sua 

aplicação na resolução de sistemas de equações lineares e nos capítulos seguintes. Nos capítulos 4 e 5 desenvolve-

se a teoria de espaços vetoriais e espaços vetoriais com produto interno, indispensável ao estudo das aplicações 

geométricas em R2 e R3 (cap.7). Esta teoria é fundamental em estudos posteriores de matemática e aplicações. 



 

Metodologias de ensino (avaliação incluída)  

Os métodos de ensino serão predominantemente expositórios nas aulas teóricas. As aulas teórico-práticas serão 
destinadas à resolução de problemas sob orientação do professor. Quanto à exposição teórica far-se-á prevalecer 
uma forte interação entre os conceitos e a sua aplicação concreta. A transformação dos conceitos em ferramentas 
de trabalho será atingida pelo incentivo ao trabalho pessoal. O ensino da unidade curricular é complementado 
pelos períodos de atendimento aos alunos.  
 

A aprovação nesta unidade curricular exige classificação de pelo menos 10 valores (em 20). Os alunos que 
realizem as frequências ao longo do semestre podem dispensar de exame. A soma das percentagens atribuídas a 
estas duas componentes é 100%. Os restantes alunos fazem exame final para 100%. 
 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular  

As aulas teóricas são predominantemente expositórias, com o objetivo de ensinar aos alunos os conhecimentos 
básicos em Álgebra Linear e Geometria Analítica e a sua aplicação. Nas aulas teórico-práticas os alunos resolvem 
problemas concretos que lhes permitem aplicar os conhecimentos adquiridos.  
 

Bibliografia Principal  

 
Anton, H. e Rorres, C. (2000). “Elementary linear algebra”. Applications version”.  Wiley and sons. 

Kreyszig, E. (1999). “Advanced engineering mathematics”. 8
th

 Edition. Wiley and sons. 

 Lipschutz , S (1994). “Álgebra Linear”. McGraw Hill. 

Magalhães, L.T. (1996). “Álgebra linear como introdução à matemática aplicada”. 6ª edição. Texto editora.  

Monteiro, A., Pinto, G. e Marques, C. (1998). “Álgebra linear e geometria analítica. Problemas e exercícios”. 

Schaum. McGraw-Hill. 

Pole, D. (1995). “Álgebra linear”. Thomson. 

Sousa, C.F (2007). “Apontamentos de álgebra linear e geometria analítica”. DEC-ISE, Universidade do Algarve 

(Revistos em 2012). 

Sousa, C.F (2007). “Exercícios de álgebra linear e geometria analítica”. DEC-ISE, Universidade do Algarve (Revistos 
em 2012). 
 
Steinbruch, A. (1989). “Matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares”. McGraw-Hill. 
 
Strang, G. (1988). “Linear Algebra and its Applications”. Harcout Brace Jovanovich, San Diego. 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Desenvolvimento pessoal 
 1º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Jorge Alberto dos Santos Guieiro Pereira (30 h) Carga letiva na UC: 30 h (2 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

Ana Cristina Figueira (45 h) Carga letiva na UC: 45 h (3 h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

Aquisição de conhecimento e de competências nas áreas de cidadania (A) e de técnicas de comunicação (B) para 
melhorar o desempenho escolar (C), profissional (D) e pessoal (E).  
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1. Comunicação.  

1.1. Evolução.  

1.2.O papel da comunicação nas relações interpessoais. 

2. Comunicação Oral  

2.1. Comportamentos fundamentais para ser um bom Emissor. 

2.2. Comportamentos fundamentais para ser um bom Recetor. 

2.3. A Comunicação telefónica. 

2.4. A entrevista. 

3. Comunicação Escrita  

3.1. Regras da Comunicação escrita. 

3.2. O trabalho escrito e relatório: Partes constituintes; Notas e citações; Bibliografia; Aspeto gráfico.  

3.3. Correspondência comercial.  

3.4. Curriculum Vitae.  

3.5. Ata.  

4. A Comunicação nas Organizações  

4.1. A comunicação formal e informal.  

4.2. A reunião.  

5. Competências básicas (gestão do tempo, utilização de ferramentas informáticas na perspetiva do utilizador, 

nomeadamente Microsoft Word®, Excel® e PowerPoint®).  

6. Pesquisa bibliográfica (utilização de bases de dados e pesquisa na Internet).  

7. Métodos de análise de informação (registo de notas, pensamento crítico, elaboração e interpretação de 

gráficos).   

8. Reflexão sobre ética e deontologia profissional. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 



 

1. A, B, C, D, E 

2. A, B, C, D, E 

3. A, B, C, D, E 

4. A, B, C, D, E 

5. B, C, D, E 

6. C, D, E 

7. C, D, E 

8. A, B, C, D, E 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

Exposição teórica; Estudo de casos; Trabalhos de grupo; Discussão em aula. 
 
A avaliação de conhecimentos pode ser realizada por avaliação contínua ou por exame final, nas condições a 
seguir indicadas: a avaliação contínua é efetuada ao longo do semestre, sendo a classificação final a atribuir a 
resultante da média aritmética das classificações obtidas nos seguintes trabalhos: exposição oral de um tema 
previamente definido; trabalho prático sobre a entrevista; trabalho prático sobre a reunião; elaboração de uma 
carta de apresentação e de Curriculum vitae; relatório técnico-científico. O exame constará de uma prova escrita, 
sobre toda a matéria lecionada, sem consulta, a classificação não pode ser inferior a 10 valores, neste caso a 
classificação final será a resultante da média das classificações obtidas na componente prática e no exame. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

O desenvolvimento de conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições teóricas apresentando-

se ainda estudos de caso, permitindo a aplicação do conhecimento adquirido, bem como a consolidação das 

competências aprendidas. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

Azevedo, L. (1990).“Comunicar com assertividade”. Instituto do Emprego e Formação Profissional, Lisboa. 
Bjelland, H. (1990).“Writing better technical articles”.  Blue Ridge Summit, TAB Books. 
Barrass, R. (1986). “Cientistas precisam escrever”. Guia de redação para cientistas, engenheiros e estudantes. T. A. 
Queiroz, São Paulo, 
Pereira, A. & Poupa, C. (2004). “Como escrever uma tese, monografia ou livro usando o Word”. Editora Sílabo, Lda, 
Lisboa.  
Pessoa, A. M. (1989). “Como apresentar uma bibliografia”. ESE, Setúbal, 
Silva, M. A. L. S. (1986). “Iniciação à comunicação oral e escrita: atividades de expressão”. Editorial Presença, 
Lisboa. 
Sussams, J. E. (1990). “Como fazer um relatório”. Editorial Presença, Lisboa. 
 
 
 
 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Física Aplicada  1º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Ludovina Rodrigues Galego (75 h) Carga letiva na UC: 75 h (5   h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

A - Conhecer padrões de comparação de grandezas físicas e usar o sistema internacional de 

unidades (SI) 

B - Compreender a natureza dos vetores velocidade e aceleração e as suas relações com a 

trajetória 

C - Conhecer os conceitos de interações e de forças e suas aplicações 

D - Compreender os conceitos de trabalho, energia e conservação de energia 

E – Reconhecer a influência da massa na quantidade de movimento de um objeto 

F - Conhecer os efeitos de campos elétricos e magnéticos 

G – Compreender os conceitos básicos da hidrostática  

H - Conhecer propriedades reológicas dos alimentos 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1. A FÍSICA E A MEDIDA 

Padrões de espaço, massa e tempo; Sistemas de coordenadas e sistemas de referências; Vetores e 

escalares;  

 

2. CINEMÁTICA 

Velocidade média e instantânea; Movimento retilíneo uniforme e 

uniformemente variado, de queda livre, circular uniforme; Composição de 

velocidade; Movimento de rotação;  

 

3. DINÂMICA 

Relação entre força e movimento. Leis de Newton. Princípio de ação-reação; A 

estática. 

 

4.TRABALHO E ENERGIA 

Trabalho e energia cinética; Energia potencial gravitacional e elástica; Lei da conservação da 

energia; 

 

5. QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

Impulso de uma força e de um sistema de forças; Quantidade de movimento de um sistema de 

pontos materiais; Princípio de conservação da quantidade de movimento; 



 

 

6. CAMPO ELECTRICO E CAMPO MAGNÉTICO 

Campo elétrico; Resistência e resistividade; Campo magnético e elétricos 

induzidos;  

 

7.HIDROSTÁTICA 

Conceitos básicos de hidrostática; Leis da hidrostática 

 

8. REOLOGIA DOS ALIMENTOS 

Elasticidade; Plasticidade; Viscosidade 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 
caracteres) 

Conteúdos programáticos – Objetivos 
1 – A 
2 – B 
3 – C 
4 – D 
5 – E 
6 – F 
7 – G 
8 – H 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 

Metodologias de ensino - Aulas teóricas de apresentados, definidos e interpretados os 

conceitos físicos de base. As aulas teórico-práticas, de resolução de exercícios sobre as 

matérias lecionadas nas aulas teóricas, aplicados à área alimentar. Aulas de orientação 

tutorial, os alunos esclarecem dúvidas que se levantam na resolução das tarefas que 

semanalmente são colocadas na tutoria e cuja entrega é importante para a nota final.  

Avaliação - A avaliação desta disciplina pressupõe a realização de 2 testes, cada teste com um 

peso de 40 % para a avaliação final e a realização de trabalhos semanais (tarefas), com um peso 

de 20 % para a nota final. Os alunos, que tenham nota inferior a 8 nalgum dos testes ou na 

avaliação de trabalhos, poderão fazer exame final. 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular (3000 caracteres) 

Os conceitos físicos são apresentados primeiro de forma expositiva, depois são aplicados, 

sempre que possível, com resolução de exercícios aplicados à área dos alimentos e resolvidos 

com o auxílio do professor. Por fim exercícios semelhantes são disponibilizados semanalmente 

na tutoria eletrónica para os alunos resolverem individualmente e entregarem para avaliação. 

 
Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 

HALLIDAY, D., RESNICK, R. and WALTER, J., 2001. Fundamentals of Physics, John Willy 

& Sons, USA. 

SAHIN, S. and SUMNU, S. G. 2006. Physical Properties of Foods. Springer, USA. 

SEARS, F., ZEMANSKY, M. W.2004. University Physics, Young & Freedman, USA. 

SERWAY, R. A. 1996. Physics for Scientists & Engineers, with modern physics, Saunders 



 

College Publishing, USA. 

SERWAY, R. A. and JEWETT, J. W. 2010 Physics for scientists and engineers, Brooks/Cole, 

USA  

Vários autores (2006). The International System of Units (SI).  

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ……. 

Unidade Curricular (UC): INTRODUÇÃO À BIOLOGIA/QUÍMICA DOS ALIMENTOS 

 

 1º Ano         1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável: Jessie Melo (37,5 h) 

 Carga letiva na UC: 37,5 h (2,5 h/semana) 
 

Outros docentes: Fernando Bento (37,5 h) 

 Carga letiva na UC: 37,5 h (2,5 h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 

1. Compreensão dos conceitos e princípios básicos inerentes à Biologia Celular. 

2. Compreensão da terminologia específica no âmbito da Biologia Celular. 

3. Aquisição de conceitos fundamentais de Química Geral. 

4. Aquisição de conceitos básicos relacionados com biomoléculas. 

5. Aplicação dos conceitos adquiridos no contexto global do curso de Engenharia Alimentar. 

6. Aplicação das competências adquiridas nas sessões experimentais. 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

A. Princípios de microscopia óptica 

Constituição e funcionamento do microscópio óptico composto – sistema mecânico e óptico 

Características e propriedades da imagem; poder de resolução e limite de resolução 

Outros tipos de microscopia: confocal, de contraste de fase, de fluorescência e electrónica 

Diversidade celular: características morfológicas de eucariotas e eucariotas 

B. Tecidos vegetais e animais  

Classificação dos tecidos vegetais e animais e respectivas funções 

Pigmentos vegetais  

C. Alimentos geneticamente modificados   

Técnicas de modificação genética dos alimentos 

Benefícios e riscos associados aos alimentos geneticamente modificados  



 

D. Química Geral 

Propriedades físicas de soluções 

Introdução à cinética química 

Equilíbrio químico 

Equilíbrios ácido-base e de solubilidade 

E. Introdução às Biomoléculas 

Água ,Hidratos de carbono, Proteínas, Lípidos e Ácidos Nucleicos 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

Nas secções anteriores os objectivos estão identificados por letras e os conteúdos programáticos por números. A 

coerência entre objectivos e conteúdos está demonstrada na seguinte matriz de alinhamento: 

1- A,B,C 

2- A,B,C 

3- D,E 

4- D,E 

5- A,B,C,D,E 

5- A,B,C,D,E 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

A metodologia de ensino será baseada na leccionação de aulas teóricas, teórico- práticas e práticas. A avaliação 

incidirá sobre a componente teórica e teórico-prática (50%) e a componente prática (50%). Os instrumentos de 

avaliação incluem testes e/ou exames, relatórios individuais e/ou apresentações orais de trabalhos de pesquisa 

bibliográfica ou de análise de artigos de jornais científicos no âmbito da disciplina. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

A metodologia adoptada pretende proporcionar a aquisição de conhecimentos sob a forma de uma 

aprendizagem activa e dinâmica na qual as competências serão consolidadas através da aplicação dos 

conhecimentos adquiridos em sessões práticas e teórico-práticas e da análise crítica de temas relevantes no 

âmbito da disciplina, num sistema de fórum ou discussão em grupo. 

  

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

Azevedo, C.;  Sunkel, C. E. -  Biologia Celular  e Molecular. 5ª ed. Lidel – edições técnicas, Lisboa,  2011. 

Belitz, H.D.; Grosch, W. -  Food Chemistry, 2nd Ed., Springer-Verlag, 1999. 



 

Chang, R.  -  Química. Mc Graw Hill de Portugal, Lisboa 2005. 

Fennema, O.R. (Ed.) - Food Chemistry, 3rd Ed., Marcel Dekker, 1996. 

Hartl, D.; Jones, E. W.  – Essential Genetics:  A Genomic Perspective, 3
rd

 ed., Boston: Jones and Bartlett Publishers, 
2002. 

Junqueira, J.; Carneiro, L. C. U. . Junqueira’ Basic Histology: Text and Atlas, 12th edition. McGraw-Hill, New York,  
2011. 

Mader, S. S.  – Biology . 8
th

 ed., New York: McGraw-Hill Companies, 2004. 

Reger, D.; Goode, S. e Mercer, E. -  Química: princípios e aplicações. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 1997. 

Singleton, P.; Sainsbury,D.  –  Dictionary of Microbiology and Molecular Biology. 3
rd

 ed., John Wiley & Sons,  2001. 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): MATEMÁTICA APLICADA I 

 1 º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   PAULA MARIA CUSTÓDIO RIBEIRO (75 H) 

 Carga letiva na UC:  75 h (5 h/semana) 
30 T / 15 TP/ 30 OT 

Outros docentes:  

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres)  

Objetivos: Pretende-se consolidar os conhecimentos dos alunos sobre as funções, o cálculo diferencial de funções 
de uma variável real e introduzir os conceitos do cálculo integral e das séries, temas essenciais para as diversas 
disciplinas do plano do curso, bem como para o exercício da engenharia profissional futura. 
 
Competências: Conhecer e compreender os conceitos principais de cada um dos temas a trabalhar. Conhecer 
aplicações dos conceitos estudados no contexto dos temas do curso. Desenvolver capacidades de utilização dos 
conceitos na modelação e na análise de informação quantitativa. Identificar as potencialidades e as limitações de 
uso das técnicas estudadas. Treinar o pensamento racional. Promover a interdisciplinaridade e desenvolver o 
sentido crítico na análise dos resultados. Desenvolver a capacidade de generalizar a partir da experiência. 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

I Funções reais de variável real.  

Números Reais Noções topológicas. Generalidades. Limite e continuidade. Cálculo diferencial. Derivada. Aplicação 

das derivadas. 

II Cálculo integral em R.  

Primitivas imediatas. Primitivação por decomposição, por integração por partes e por substituição. Integral 

definido. Propriedades. Regra de Barrow. Aplicações dos integrais no cálculo de áreas, comprimentos e volumes 

de sólidos de revolução  

III Séries  

Sucessões. Sucessão das somas parciais. Sucessão convergente. Séries numéricas. Séries geométricas e de 

Mengoli. Convergência de séries. Condição necessária de convergência. Propriedades. Séries de termos não 

negativos. Critérios de convergência. Séries de termos sem sinal fixo. Convergência absoluta. Séries alternadas. 

Cálculo aproximado da soma de uma série. Séries de potências. Séries de Taylor.  

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

Quase todos os conceitos e resultados relativos a propriedades básicas dos números reais e funções reais de 

variável real, são já conhecidos de estudos pré-universitários pelos alunos. Dado que os conceitos matemáticos 

exigem uma compreensão progressiva e amadurecimento de ideias, para que se consiga uma formação 

matemática coerente, é fundamental trabalhar estes temas, para que a introdução de novos conceitos se realize 

de forma sustentada. Bons conhecimentos da noção de limite e cálculo diferencial são imprescindíveis para a 

primitivação de funções, para o cálculo integral, bem como para a definição de funções pelo seu desenvolvimento 

em série. Este conjunto de temas é essencial para as diversas disciplinas do plano do curso, bem como para o 



 

exercício da engenharia profissional futura. 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

Metodologia: Procurar-se-á incentivar os alunos para o uso de uma aplicação informática vocacionada para o 
cálculo simbólico e algébrico. Nas aulas teóricas far-se-á uma exposição detalhada dos vários temas do programa 
da disciplina com análise de exemplos. Nas aulas teórico-práticas serão resolvidos exercícios sobre os temas já 
tratados na aula teórica. Os alunos serão ainda desafiados a resolver problemas, que podem ter ou não aplicação 
direta na sua área de estudos, sob a orientação da docente, fomentando a discussão das metodologias utilizadas e 
dos resultados obtidos. 
 
Para as aulas de orientação tutorial, serão previamente propostos problemas sobre o tema da semana, que o 
aluno deverá resolver fora das aulas de forma autónoma, procurando-se desta forma acompanhar a evolução da 
sua aprendizagem. 
 
Avaliação: Será realizada por avaliação de frequência (pela realização de testes escritos) e exame, com hipótese de 
dispensa de realização do último. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

São apresentados os temas de forma rigorosa nas aulas teóricas, depois trabalhados em aulas teórico-práticas, de 

forma a fornecer aos alunos a fundamentação das ferramentas matemáticas bem como o seu manuseamento, 

procurando que consigam uma formação matemática que lhes permitam perceber o funcionamento dos métodos 

e quais as suas limitações, de forma a poderem adaptá-los a diferentes situações. É ao resolver sózinho os 

exercícios, que o aluno se apercebe das suas dificuldades. A realização semanal de exercícios, que o aluno entrega 

em cada aula de orientação tutorial, exige do aluno um trabalho continuado da matéria e permite ao docente a 

revisão de tópicos em que estes apresentam dificuldades. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

[1] - Cálculo Vol. I e II, James Stewart, Pioneira. 
[2] - Elementos de Cálculo Diferencial e Integral em  e , Acilina Azenha e Jerónimo, Mc-Graw-Hill. 
[3] - Introdução à Análise Matemática, Ferreira, J. Campos, Fundação Calouste  Gulbenkian. 
[4] - Princípios de Análise Matemática Aplicada, Jaime Carvalho e Silva, Mc-Graw-Hill. 
[5] - Análise Matemática Aplicada, Jaime Carvalho e Silva e Carlos M. Franco Leal, Mc-Graw-Hill. 
[6] - Matemática - Cálculo Diferencial em R, M. Olga Baptista, edições Sílabo. 
[7] - Matemática -  Primitivas e Integrais, Manuel Ferreira e Isabel Amaral, edições Sílabo. 
[8] - Cálculo  Vol. I, Larson, Hostetler e Edwards, Mc-Graw-Hill. 
[9] - Matemática – Equações Diferenciais e Séries, M. Olga Baptista e M. Anabela Silva, edições Sílabo. 
[10] – Paula Ribeiro, Apontamentos das aulas teóricas, 2009. 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Microbiologia Geral 1 º Ano             1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável: Isabel Maria Carneiro Ratão (75 h) 

 Carga letiva na UC: 75 h (5 h/semana) 
 

Outros docentes:  

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

A. Compreender os conceitos básicos e os princípios inerentes à Microbiologia. 
B. Conhecer a diversidade do mundo microbiano e as suas características relevantes.  
C. Aplicar as competências adquiridas nas sessões experimentais. 
D. Fornecer os conceitos base necessários às unidades curriculares de Microbiologia de Alimentos, Análise  
Química de Alimentos e Biotecnologia Alimentar do curso de Tecnologia e Segurança Alimentar 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1. Introdução  

Evolução histórica da Microbiologia e o seu impacto na sociedade humana. 

Diversidade microbiana e classificações contemporâneas. 

Estrutura celular e função em procariotas. 

2. Nutrição, cultura e metabolismo dos microrganismos 

Autotróficos, heterotróficos e fixadores de azoto. 

Fermentação e respiração anaeróbia. 

3. Crescimento microbiano 

Crescimento de populações bacterianas. 

Métodos de avaliação do crescimento de microrganismos. 

4. Controlo do crescimento microbiano  

Agentes físicos, químicos e biológicos 

Resistência a agentes antimicrobianos. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

1-A,B 

2-A,B 

3-A,B,C 

4-B,C,D 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

A metodologia de ensino será baseada na lecionação de aulas teóricas, práticas e de orientação tutorial. Os 
instrumentos de avaliação da parte teórica (60 %) consistem em testes e exames e da parte prática (40 %) 
consistem em apresentações orais de trabalhos de pesquisa bibliográfica ou de análise de artigos/textos de jornais 



 

científicos no âmbito da unidade curricular, bem como num caderno de laboratório onde serão relatados todos os 
trabalhos realizados durante as aulas práticas. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

O desenvolvimento de conhecimentos nos temas referidos é proporcionado por exposições teóricas e ainda pela 
aquisição de conhecimentos através da análise de textos de carácter técnico-científico levando a criação de 
grupos de discussão e a uma aprendizagem dinâmica e interativa. A aplicação dos conhecimentos teóricos em 
sessões práticas permitirá a consolidação das competências. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

ALCÂNTARA, F., Cunha, M. N. F. & Almeida M. A. 1996. Microbiologia; práticas laboratoriais. Edições Universidade 
de Aveiro. Departamento de Biologia. 
CLAUS, G. W. 1989. Understanding Microbes: a laboratory textbook for Microbiology. W. H. Freeman & Company. 
New York. USA. 
HARRIGAN, W. F. 1998. Laboratory methods in food microbiology. Wilkie F. Harrigam, Academic Press. London. U. 
K. 
MADIGAN, M.; Martinko, J.; Parker J. 2009. Brock Biology of Microorganisms. 12. ed. Prentice Hall, New Jersey. 
PRESCOTT, L. M.; Harley, J. P.; Kein, D. A. 2005. Microbiology. 5. ed. WCB McGraw-Hill. Boston. 
SINGLETON, P., Sainsbury, D. 2001. Dictionary of Microbiology and Molecular Biology. 3. ed. John Wiley &  
Sons, Chischester. 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL 

Unidade Curricular (UC): ANÁLISE NUMÉRICA  

 2º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável: CARLOS FERREIRA DO CARMO DE SOUSA (45 H) 

 Carga letiva na UC:45 h (3 h/semana) 
 

Outros docentes: PAULA MARIA CUSTÓDIO RIBEIRO (30 H) 

 Carga letiva na UC: 30 h (2 h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)  
 

Os objetivos desta unidade curricular, como em qualquer disciplina matemática de formação inicial, são de dois 
tipos diferentes: formativo e informativo. 
Considerando o carácter informativo da disciplina pretende-se que os estudantes dominem os conceitos e 
técnicas que são desenvolvidos ao longo do programa e que adquiram a capacidade de os utilizar quando seja 
necessário. Em particular, pretende-se que o aluno adquira conhecimento sobre um conjunto de métodos 
numéricos que lhe permitam resolver problemas de engenharia. 
Do ponto de vista formativo, ao terminar a disciplina os estudantes devem ter aumentado a capacidade de 
raciocínio dedutivo e de abordagem abstrata e disciplinada dos assuntos que lhes são propostos. 

Conteúdos programáticos  

1. Teoria de erros 
1.1. Aritmética dos computadores 
1.2. Erros na representação em vírgula flutuante 
1.3. Propagação de erros em operações elementares 
1.4. Condicionamento e estabilidade 
2. Resolução de equações não lineares 
2.1- Separação das raízes 
2.2- Método da bissecção 
2.3- Método de Newton 
2.4- Método do ponto fixo 
3. Resolução de sistemas de equações lineares 
3.1- Eliminação de Gauss 
3.2- Pivotação 
3.3- Variantes do método de eliminação de Gauss 
3.3.1- Decomposição LU 
3.3.2- Matrizes definidas positivas. Decomposição de Cholesky 
3.4- Análise de erros 
3.5- Métodos iterativos 
4. Interpolação polinomial 
4.1- Interpolação de Lagrange 
4.2- Interpolação de Newton das diferenças divididas 
5. Aproximação de funções 
5.1. Método dos mínimos quadrados 
6. Derivação e integração numérica 
6.1- Fórmulas de Newton-Cotes 
6.1.1- Método do trapézio 
6.1.2- Método de Simpson 



 

6.2- Fórmulas de Gauss 
 
7. Métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias 
7.1- Método de Euler 
7.2- Método de Runge-Kutta 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular  

As matérias tratadas na unidade curricular servem, no conteúdo e na forma, os objetivos preconizados para uma 
disciplina de base dedicada aos métodos numéricos aplicados à Engenharia Alimentar. O conteúdo inclui um 
conjunto alargado de métodos que, por um lado, suprem por si só necessidades recorrentes em problemas típicos 
na esfera das ciências e engenharias, e, por outro, suportam a resolução de sub problemas derivados de outros 
métodos numéricos de maior complexidade, previstos noutras unidades curriculares da LEA. A forma como as 
matérias são tratadas assegura uma ligação continuada entre a sua exposição e a sua aplicação prática. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída)  

Aulas Teóricas: Exposição teórica dos conteúdos programáticos complementada com exemplos de aplicação; 
Aulas Teórico-Práticas: Resolução de fichas de exercício; Orientação Tutorial: Entrega, resolução, discussão e 
correção de trabalhos, efetuados pelos alunos e orientados pelo docente; Reforço das metodologias de ensino 
através de uma intensa utilização da tutoria electrónica para divulgação de toda a informação e para facilitar a 
comunicação entre docentes e alunos. 

Avaliação: 2 testes com classificação superior ou igual a 8 valores; Trabalhos de Orientação Tutorial–TOT. Época 
de Exame: Dois exames (EEN-Exame Época Normal e EER-Exame Época de Recurso); A nota final é a mais elevada 
das seguintes: 1) Nota final = 90%Ni+10%(NTOT), NTOT-nota TOT; 2) Nota final = Ni, i=1,2; N1=média aritmética 
dos 2 testes; N2=nota EEN ou nota EER. O aluno tem aprovação na disciplina se tiver nota final igual ou superior a 
10. Alunos com nota final superior a 18 valores terão que realizar uma prova oral. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular  

Em geral, as metodologias de ensino utilizadas incentivam o estudo progressivo dos conteúdos programáticos, 
principalmente através de trabalhos de orientação tutorial. Assim sendo, nas aulas teóricas é feita a ligação com 
as aulas teórico-práticas através da exposição de conhecimentos teóricos fundamentais acompanhados pela 
resolução de exemplos de aplicação. Nas aulas teórico-práticas é feita a ligação com as aulas teóricas através da 
síntese dos conteúdos programáticos aquando da resolução de exercícios selecionados. Finalmente, esta ligação é 
reforçada na orientação tutorial através dos trabalhos que o aluno deverá desenvolver fora das aulas. Para a 
implementação das metodologias de ensino recorre-se intensamente à utilização da tutória eletrónica.   

 

Bibliografia Principal  

Apontamentos da disciplina disponibilizados na tutorial electrónica. 
Atkinson, K. (1989). “An Introduction to Numerical Analysis”. John Wiley & Sons. 
Chapra, S. e Canale, R. (1990). “Numerical Methods for Engineers”. McGraw-Hill. 
Conte, S. e de Boor, C. (1981). “Elementary Numerical Analysis. An Algorithmic Approach”. McGraw-Hill. 
Fernandes, E. (1998). “Computação Numérica”, 2ª edição. Universidade do Minho. 
Pina, H. (1995). “Métodos Numéricos”. McGraw-Hill. 
Ralston, A. E Rabinowitz, P. (1985). “A First Course in Numerical Analysis”. McGraw-Hill. 
Ribeiro, P. (2002). “Apontamentos de Análise Numérica”. Tutoria Eletrónica. 
Ruggiero, M. e Lopes, V. (1988). “Cálculo Numérico: Aspetos Teóricos e Computacionais”. Makron Books. 
Scheid, F. (1991). “Análise Numérica”. McGraw-Hill. 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Bioquímica de Alimentos 1º Ano             2º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Jaime Miguel Costa Aníbal (75h) Carga letiva na UC: 75 h (5 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
Nesta unidade curricular pretende-se dotar os alunos com competências que lhes permitam: 
A – Compreender a relação entre a bioquímica e as ciências dos alimentos. 
B – Conhecer as estruturas químicas e as propriedades funcionais das moléculas inorgânicas mais relevantes para 
o funcionamento dos sistemas biológicos.  
C – Adquirir conhecimentos sobre as estruturas químicas e as propriedades funcionais das biomoléculas (lípidos, 
glúcidos, proteínas e ácidos nucleicos).  
D – Relacionar as propriedades químicas das biomoléculas com o estudo dos vários grupos alimentares.  
E – Conhecer as funções das principais vias metabólicas. 
F – Integrar o funcionamento das vias metabólicas na dinâmica alimentar dos organismos. 
. 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

1. Introdução ao estudo molecular da vida. 

2. Bioquímica e a ciência dos alimentos 

3. Estrutura e função das biomoléculas presentes nos alimentos: água; lípidos; glúcidos; proteínas; enzimas e 

ácidos nucleicos. 

4. Introdução ao estudo do metabolismo e das vias metabólicas. 

5. Metabolismo dos glúcidos 

6. Metabolismo dos lípidos. 

7. Metabolismo dos compostos azotados 

8. Integração das vias metabólicas na fisiologia alimentar: fome e sede 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
Nas secções anteriores os objetivos e competências estão identificados por letras e os conteúdos programáticos 
estão devidamente numerados. À semelhança de uma matriz de alinhamento poderá assim observar-se para que 
objetivo e competência é que os conteúdos programáticos contribuem: 
1 – A 
2 – A 
3 – B, C, D 
4 – A 



 

5 – C, E, F 
6 – C, E, F 
7 – C, E, F 
8 – D, E, F 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Exposição teórica de conteúdos com apresentação de casos de estudo, e posterior aplicação prática em aulas de 
laboratórios. Os alunos terão fazer trabalhos de grupo com apresentação oral e discussão. Estes trabalhos 
poderão ser realizados durante as horas de contacto e/ou de trabalho individual dos alunos. A avaliação final 
resultará da classificação dos trabalhos e da realização de dois testes escritos. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 

A aquisição das competências propostas será facilitada através do envolvimento dos alunos na realização de casos 

de estudo práticos em ambiente laboratorial. Através das metodologias de ensino propostas os alunos 

conseguirão atingir os objetivos propostos, uma vez que são utilizados diferentes métodos que tornam as aulas 

bastante interativas. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
BRYKSA, B. C. & R. Y. Yada (2009). Food Biochemistry in Campell-Platt, G. (ed.). Food Science and Technology. 
Wiley-Blackwell, UK, 57-83. 
CAMPOS, L. S. (2005). Entender a Bioquímica. 4º edição. Escolar Editora, Lisboa, 683 pp. 
HALPERN, M. J. (1997). Bioquímica. Lidel, edições técnicas, Lda., Lisboa, 622 pp. 
MCKEE, T & J. R. McKee (2003). Biochemistry – the molecular basis of life. 3º edição. McGraw Hill, USA, 771 pp. 
QUINTAS, A.; Freire, A. P. & M. J. Halpern (2008). Bioquímica – organização molecular da vida. Lidel, Lisboa, 758 
pp. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Introdução à Engenharia Alimentar  1º Ano            2 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Ludovina Rodrigues Galego (75 h) Carga letiva na UC:  75 h ( 5  h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 

A – To recognize the food engineering importance  

B – To know simple and complex manufacturing food lines  

C – To study recent cases of food production and preservation 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

Syllabus 

 

1. Theoretical component 

Introduction to Food engineering 

The food concept and its evolution over the years 

Evolution of food production 

Standards and food laws, its importance and constantly update 

The food chain: raw materials, processing, storage, distribution, marketing and consumption 

2. General characteristics of the major food groups 

Fish and shellfish 

Meat and meat products 

Milk and dairy products 

Oils and fats 

Cereals and derivatives 



 

Vegetables and derived products 

Fruits and derivatives 

Tea, coffee and cocoa 

 Alcoholic and non-alcoholic drinks 

3 Recent techniques if production and food preservation  

The molecular cuisine 

The pulses of energy and the food production 

Preservation by radiation 

Current case studies 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade 

curricular (1000 caracteres) 

 
Sillabuses – Objectives 

1 – A 
2 – B 
3 – C 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 

Teaching methodologies- Lectures essentially expositive. Practical classes – research historical 

and current aspects of food systems and food production performing. Tutorial classes’- research 

and planning the individual and group works.  

. 

Evaluation methodology – The assessment requires the resolution of two tests with a weight of 

30% of each and the individual and group work with a weight of 20 % each. Students who have 

less than 8 in any of the tests or in the works may take a final exam with 100 % weighting. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 

A historical review is important to understand the food engineering evolution. The research 

preparation, presentation and food products’ production made by students makes them more 

active in the learning process. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

. 

BROWNSELL V. L., GRIFFITH C. J., JONES E., (1985). Basic Science for Food Studies, Longman 

Group limited, New York. 

HEDRICK B.H., ABERLE, E.D., FORREST J.C., JUDGE, M.C., MERKEL, R.A., (1994). Principles of 



 

Meat Science, Kendall/Hunt Publishing Company, United Sates of America. 

LISTER, T., BLUMENTHAL, H., (2005). Kitchen Chemistry, Royal Society of Chemistry, London. 

MEDINA, X. (Ed.), (1996). La alimentação mediterrânea – história, cultura, nutrición, Icária Editorial, 
Barcelona. 
ROBBERTS, T. C., (2002). Food Plant Engineering Systems, CRC Press, Washington. 

THIS, H., (2006). Molecular Gastronomy: Exploring the Science of Flavor, Columbia University Press. 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): MATEMÁTICA APLICADA II 

 1º Ano            2 º Semestre 

Nº de ECTS: 5  

Docente responsável: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RIBEIRO (75 H) 

 
Carga letiva na UC:  75h (5 h/semana) 

 

Outros docentes:  

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)  

O aluno deverá ficar capacitado com a base matemática necessária para o estudo das matérias a 

leccionar nas áreas científicas da licenciatura. O aluno deverá adquirir conhecimentos sobre equações 

diferenciais, funções de várias variáveis independentes e integrais múltiplos. Deverá também ficar 

conhecedor de aplicações correntes da matéria leccionada, em casos reais da Engenharia Alimentar.  

Conteúdos programáticos  

I.Equações Diferenciais 
1. Introdução às equações diferenciais 
2. Equações diferenciais ordinárias 
2.1. Equações diferenciais de 1ª ordem 
2.2. Equações diferenciais de ordem superior à primeira 
2.3. Aplicações das equações diferenciais  
II.Funções de várias variáveis independentes  
1. Introdução 
1.1. Breves noções topológicas em IR^n 
1.2. Definição. Domínios 
1.3. Limites e continuidade. Diferenciabilidade. Noção de diferencial 
1.4. Derivadas parciais. Derivadas parciais de ordem superior à primeira. Teorema de Schwarz 
1.5. Derivada da função composta. Derivada total 
1.6. Matriz hessiana. Extremos 
1.7. Gradiente. Aplicações 
III.Integrais Múltiplos  
1. Geometria analítica em IR^3 
2. Integrais Duplos  
2.1. Definição e propriedades 
2.2. Cálculo de integrais duplos 
2.3. Teorema do Valor Médio 
2.4. Aplicações dos integrais duplos 
3. Integrais Triplos  
3.1. Definição e propriedades 
3.2. Cálculo de integrais triplos 
3.3. Aplicações dos integrais triplos 
3.4. Mudança de variáveis 
4. Aplicações dos integrais múltiplos 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular  



 

Os conteúdos transmitidos fomentam o desenvolvimento de um raciocínio fundamentado, da capacidade 

de argumentação e comunicação em abordagens técnicas e científicas aplicadas; levando assim à 

necessidade de aquisição de conhecimentos matemáticos para aplicação nas matérias a desenvolver 

nos restantes semestres do curso.    

Metodologias de ensino (avaliação incluída)  

Aulas Teóricas: Faz-se uma exposição detalhada dos vários temas do programa da UC com análise de 
exemplos.  
Aulas Práticas: Serão resolvidos exercícios sobre os temas já tratados na aula teórica 
Orientação tutorial: São propostos aos alunos trabalhos opcionais a realizar fora das aulas para serem 
entregues, discutidos e resolvidos nestas aulas.   
Modo de Avaliação 
1) Durante as actividades lectivas 
Componente periódica: três testes  
Componente contínua: avaliação dos trabalhos de orientação tutorial opcionais   
2) Por exame: exame normal ou exame de recurso. 
A nota final, NF, é dada por: 
NF = max { NF_C, NF_P }  
onde 
    NF_P = (NP_1 + NP_2+ NP_3) / 3 
    NF_C = 0.9NF_P + 0.1N_TOT 
com 
NP_ i = Nota da Parte i, com i = 1, 2, 3 e NP_i>=8 valores 
N_TOT = Nota Trabalhos Orientação Tutorial. 
O aluno é aprovado se tiver nota final NF igual ou superior a 10 valores, caso contrário está reprovado. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular  

Em geral, as metodologias de ensino utilizadas incentivam o estudo progressivo dos conteúdos 

programáticos, principalmente através de trabalhos de orientação tutorial. Assim sendo, nas aulas 

teóricas é feita a ligação com as aulas teórico-práticas através da exposição de conhecimentos teóricos 

fundamentais acompanhados pela resolução de exemplos de aplicação. Nas aulas teórico-práticas é 

feita a ligação com as aulas teóricas através da síntese dos conteúdos programáticos aquando da 

resolução de exercícios seleccionados. Finalmente, esta ligação é reforçada na orientação tutorial 

através dos trabalhos que o aluno deverá desenvolver fora das aulas. Para a implementação das 

metodologias de ensino recorre-se intensamente à utilização da tutória electrónica.   

Em particular, as metodologias de ensino permitem que o aluno adquira conhecimentos sobre equações 

diferenciais, funções de várias variáveis independentes e integrais múltiplos. 

Recorrendo a diferentes formas de transmitir os conhecimentos, mas estabelecendo sempre uma 

ligação intuitiva, é possível orientar os alunos para a compreensão e utilização dos conceitos e métodos 

propostos, dos seus pressupostos e das situações em que são aplicáveis. 

Bibliografia Principal  

Stewart, J. (1999), Cálculo Vol. I e II, Pioneira 
Azenha, A. E Jerónimo, M.A. (1995), Elementos de Cálculo Diferencial e Integral em IR e  IR^n 
McGraw-Hill  
Ferreira, J. Campos (1990), Introdução à Análise Matemática, Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª Ed 
Carvalho e Silva (1994), Princípios de Análise Matemática Aplicada, McGraw-Hill  
Carvalho e Silva, J. e Leal, C.M.F. (1996), Análise Matemática Aplicada, McGraw-Hill  
Piskounov, N. (1997), Cálculo Diferencial e Integral, Vol. I e II, Lopes da Silva Editora  
Demitovitch, B.(1977) Exercícios de Análise Matemática, McGraw-Hill  



 

Ferreira, M. e Amaral, I. (1992) Matemática-Integrais Múltiplos e Equações Diferenciais, Sílabo 
Ferreira, M. e Amaral, I. (1995)Matemática-Exercícios -Integrais múltiplos, Equações Diferenciais, Sílabo  
Larson, R, Hostetler, P.H. e Edwards(2006), B.H, Cálculo Vol. I e II, McGraw-Hill 
Baptista, M.O. e Silva, M.A. (1994) Matemática–Equações Diferenciais e Séries, Sílabo 
Gameiro, Celeste, Apontamentos das aulas teóricas, 2009 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Química Orgânica       1º Ano          2º Semestre 

Nº de ECTS:  

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Gil Vicente da Conceição Fraqueza (75 h) 
Carga letiva na UC:    75   h (5    
h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de: 

A - Adquirir uma visão clara das potencialidades e de aplicação da Química Orgânica. 

B - Reconhecer a importância dos compostos de carbono, designados vulgarmente por 

compostos orgânicos, sob o ponto de vista industrial, comercial e social. 

C - Conhecer os diferentes grupos funcionais em compostos orgânicos. 

D - Conhecer a nomenclatura, estrutura e os diferentes tipos de isomerismo de compostos 

orgânicos. 

E - Conhecer a reactividade característica as reacções de preparação e os mecanismos da reacção 

de cada grupo funcional. 

F - Resolver problemas de purificação e / ou separação de substâncias no laboratório. 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1 - Estudo das principais famílias de compostos orgânicos 

2 – Generalidades sobre compostos orgânicos. 

3 - Alcanos, alcenos, alcinos, hidrocarbonetos alicíclicos, halogenetos de alquilo, 

hidrocarbonetos aromáticos, álcoois éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e derivados: 

Estruturas, Regras de nomenclatura IUPAC, Propriedades físico-químicas, Estereoquímica e 

análise conformacional, Métodos de preparação e reactividade característica. 

4 - Mecanismos de reacções orgânicas. 

5 - Execução de trabalhos laboratoriais visando a obtenção, isolamento, purificação e controlo 

de pureza de compostos orgânicos. 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

Os conteúdos programáticos propostos pretendem que o aluno obtenha os conhecimentos 

essenciais sobre a química de compostos orgânicos e preparar os alunos para unidades 

curriculares que requeiram o conhecimento dos diferentes tipos de compostos orgânicos, como 

sejam a Bioquímica de Alimentos, a Química de Alimentos, a Análise Química de Alimentos I, 

a Análise Química de Alimentos II e a Nutrição e Toxicologia de Alimentos. Nas secções 

anteriores os objectivos estão identificados por letras e os conteúdos estão devidamente 

numerados. À semelhança de uma matriz de alinhamento poderá assim observar-se para que 



 

objetivo é que os conteúdos programáticos contribuem: 

1- A,B 

2- A,B 

3- C,D,E 

4- E 

5- F 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

Exposição teórica de conteúdos. Trabalhos de grupo em aulas práticas laboratoriais. Trabalhos 

de grupo na análise de artigos técnico/científicos. Grupos de discussão. A avaliação é feita nos 

seguintes termos: A classificação será obtida pela realização de um teste escrito ou pela 

realização de um exame final (ponderação de 50%), pela apresentação/discussão um artigo 

técnico/científico (ponderação de 20%) e pela execução de trabalhos práticos laboratoriais 

(ponderação 30 %). 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

O desenvolvimento de conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições 

teóricas e ainda pela aquisição de conhecimentos através da análise de artigos técnico-científicos 

em grupo e sua exposição levando à criação de grupos de discussão e interiorização de conceitos 

de forma mais facilitada. A realização de aulas práticas permitirá a resolução de problemas 

relacionados com a purificação e separação de compostos orgânicos presentes em alimentos. 
Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

* Carey,F.A.; Organic Chemistry  8th  edition , McGraw-Hill, Inc. New York. (2011). 

* Meislich,H.; Nechamkin,H. e Sharefkin,J.; Química Orgânica (Problemas) 2ª ed., Makron 

Books do Brasil 

Editora. São Paulo. (1994). 

* Morrison, R. e Boyd, R.; Química Orgânica 12ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 

(1996). 

* Solomons, T.W.; Fundamentals of Organic Chemistry 10th, John Wiley & Sons. New York. 

(2011). 

* Stoker, H. S., General Organic and biological Chemistry 6
th

 edition. Brooks/Cole. 

Belmont.USA. (2013). 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

TERMODINÂMICA APLICADA  1º Ano          2º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Paula Maria Nunes Alberto Carrasquinho Pires Cabral (75 h) 
Carga letiva na UC:  75    h (5 
h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
Conhecer as propriedades básicas e os princípios dos sistemas, processos e ciclos termodinâmicos. Interpretar 
cartas e gráficos que relacionem propriedades termodinâmicas e/ou traduzam ciclos termodinâmicos. Dominar 
conceitos de psicrometria. Aplicar leis e teorias na resolução de problemas de termodinâmica. 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 
Conceitos fundamentais. Propriedades dos gases e das substâncias puras. Propriedades térmicas de produtos 
alimentares. A 1ª lei da termodinâmica. O calor, o trabalho e a energia. A entalpia e as capacidades caloríficas. 
Termodinâmica da refrigeração, congelação e evaporação de alimentos. Termoquímica. A 2ª lei da 
termodinâmica. A entropia, a função de Helmholtz e a energia de Gibbs. Máquinas térmicas. A 3ª lei da 
termodinâmica. Misturas de gás-vapor e condicionamento de ar. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
Os conceitos, princípios e leis enunciados no programa da disciplina permitem que o estudante conheça as 
propriedades dos sistemas e que as saiba utilizar na resolução de problemas de engenharia alimentar, 
nomeadamente aqueles que envolvem transferência de calor e/ou de massa. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
A disciplina está estruturada em: (i) aulas teóricas; (ii) aulas teórico-práticas, em que se prevê a resolução de 
exercícios aplicação e (iii) aulas de orientação tutorial, para esclarecimento de dúvidas.  
A avaliação de conhecimentos pode ser feita por exame final ou por frequência, através de dois testes individuais 
escritos, sem consulta. 
  

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
A estratégia de ensino incide não só na abordagem teórica dos conteúdos programáticos da unidade curricular, 
como na resolução de casos teórico-práticos. A exposição sobre a teoria subjacente a cada tema e a 



 

análise/resolução de casos teórico-práticos permitirá: (i) a compreensão dos mecanismos envolvidos, (ii) a 
aplicação de conceitos fundamentais de física e de química e (iii) a utilização de instrumentos de cálculo 
apreendidos nas unidades curriculares precedentes. A metodologia de avaliação proposta destina-se a promover a 
compreensão dos conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas pela resolução de problemas sob orientação e 
cimentada com o trabalho individual dos alunos. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Atkins, P.W. (1999) Physical Chemistry. 6

th
 ed. Oxford University Press. Oxford. 

Azevedo, E.G. (1995) Termodinâmica Aplicada. Escolar Editora. Lisboa. 
Bailly, M. (1977) Termodinâmica Aplicada. Lopes da Silva ed. Porto. 
Fogiel, M. (1987) The Physical Chemistry Problem Solver. REA. New York. 
Liley, P.E. (1988) Mechanical Engineering Thermodynamics. Purdue Univ. Mc. Graw Hill. Purdue. 
Sears, F.W., Salinger, G.L. (1980) TERMODINÂMICA - Teoria Cinética e Termodinâmica Estatística. 2ªed. Reverté 
S.A. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM Engenharia Alimentar 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Análise Química dos Alimentos I  2º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável: 1000 CARACTERES 

Ana Cristina Oliveira Lopes Figueira   (30 h) Carga letiva na UC: 30h (2 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

Gil Vicente da Conceição Fraqueza (15 h) 

Fernando José Almeida Bento (15 h) 

Jorge Alberto dos Santos Guieiro Pereira (15 h) 
Carga letiva na UC:  45 h (3 h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

A. Fornecer o suporte técnico-científico para a compreensão da temática da análise química de 
matérias-primas e/ou produtos alimentares, bem como das diferentes etapas do processo 
analítico. 

B. Demonstrar/promover a aplicação de técnicas de análise estatística adequadas ao tratamento e 
interpretação dos resultados obtidos analiticamente. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1. Introdução ao estudo da Química Qualitativa e Quantitativa.  

2. Pré-tratamento de Amostras.  

3. Métodos Gravimétricos de Análise.  

4. Titulimetria de Precipitação.  

5. Titulimetria de Oxidação-Redução.  

6. Titulimetria de Complexação. 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
Nas secções anteriores os objetivos e competências estão identificados por letras e o 
conteúdo está devidamente numerado. À semelhança de uma matriz de alinhamento 
poderá assim observar-se para que competência é que os conteúdos programáticos 
contribuem: 

1. A 

2. A 

3. A, B 

4. A, B 

5. A, B 

6. A, B 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
As aulas foram lecionadas por exposição das diversas matérias, recorrendo, sempre que 
possível á utilização de exemplos e do estudo de casos (case studies), assim como á 



 

realização de trabalhos em grupo, apresentações orais e resolução de exercícios. Os 
trabalhos e exercícios foram realizados durante as horas de contato e/ou de trabalho 
individual dos alunos. A avaliação consistiu de duas componentes: teórica (1 teste escrito) 
e prática (trabalho realizado em grupo e apresentado e discutido por todos os alunos).  

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
Através das metodologias de ensino propostas, os alunos conseguiram atingir os objetivos 
definidos, uma vez que foram utilizadas diferentes metodologias, o que resultou em aulas 
bastante interativas. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

1. Douglas A. Skoog; Donald M. West, F. J. Holler; Stanley R. Crouch, 2000. "Analytical 

Chemistry: An Introduction", 7th Ed., Saunders College Publishing. ISBN 0-03-020293-0 

2. Stanley A. Manaham, 1986. "Quantitative Chemical Analysis", 1st Edition, Brooks 
Publishing Company, ed. 

3. James S. Fritz; George H. Schenk, 1987. "Quantitative Analytical Chemistry", 5th Edition, 
Allyn and Bacon, ed. 

4. H. A. Laitinen; W. E. Harris, 1975. "Chemical Analysis", 2ndEdition, MacGraw-Hill, ed. 

5. J. Basset e colaboradores, 1978. "Vogel's Textbook of Quantitative Inorganic Analysis", 

4th Edition, Longman. 

6. G. D. Christian, (1994). "Analytical Chemistry", 5th Edition, Wiley. 

7. R. A. Day; A. L. Wunderwood, 1980. "Quantitative Analysis", 4th Edition, Prentice Hall, 
ed. 

8. O. A. Ohweiler, 1976. "Química Analítica Quantitativa", 2a. Edição, Livros Técnicos e 
Científicos. 

9. D.C. Harris (1999). Quantitative Chemical Analysis, 5th Ed. W.H. Freeman & Co., N.Y. ISBN 
0-7167-2881-8. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ……. 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Estatística Aplicada  2º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Eduardo Bruno Oliveira Esteves (75 h) Carga letiva na UC: 75  h (5 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

… Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
A) Compreender os conceitos básicos, a nomenclatura e a utilidade de métodos estatísticos;  
B) Examinar e descrever amostra(s) recorrendo a medidas de tendência central ou de dispersão e a 
métodos gráficos (histogramas e polígonos de frequências);  
C) Aplicar critérios de seleção de amostras;  
D) Compreender os conceitos de probabilidades, conhecer algumas das distribuições teóricas de 
probabilidades mais importantes e calcular probabilidades de resultados;  
E) Derivar/inferir conclusões válidas acerca de uma população estatística (designadamente acerca da 
média) através do exame de amostras usando intervalos de confiança e para testar hipóteses acerca de 
parâmetros populacionais recorrendo a testes de hipóteses;  
F) Examinar a relação entre duas variáveis através da análise de regressão linear (método dos mínimos 
quadrados);  
G) Relacionar os vários tópicos lecionados e aplicar as técnicas estatísticas adequadas a determinado 
problema no contexto agroalimentar. 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

1. População estatística, censo; amostra; seleção da amostra; amostragem; inferência estatística.  

2. Elementos e tamanho da amostra; tipos de variáveis; tabelas, histogramas e polígonos de 

frequências; parâmetros de localização (média, mediana e moda) e parâmetros de dispersão (amplitude, 

variância, desvio-padrão e coeficiente de variação).  

3. Conceito de probabilidade; teoremas das probabilidades; variável aleatória; distribuições de 

probabilidades: Binomial, Poisson, normal, Z e de t-Student. Critérios de seleção da amostra (simples 

com e sem reposição).  

4. Inferência estatística (acerca da média populacional): estimação de parâmetros (por intervalo de 

confiança, IC); e teste de hipóteses (uni- e bilaterais).  

5. Regressão linear: modelos e pressupostos; método dos mínimos quadrados; transformação de 

variáveis; IC de coeficientes de regressão; significância do modelo de regressão (ANOVA da regressão); 

correlação e r; teste de hipóteses sobre r; coeficiente de determinação. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
Nas secções anteriores identificaram-se os objetivos e competências com letras e numeraram-se os 
conteúdos. De forma similar àquela preconizada por uma matriz de alinhamento, listam-se as 



 

competências para as quais os conteúdos programáticos contribuem: 
1-A 
2-B,C 
3-C,D 
4-E,G 
5-F,G 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Exposição teórica; Resolução de exercícios/problemas; Estudo de casos; Discussão em aula. 
Metodologia de avaliação: duas provas de avaliação, intermédia e final, com ponderação de 90% da 
nota final e estudo de caso, usando “software” e via tutoria eletrónica, ao longo da unidade curricular, 
com ponderação de 10%. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
O desenvolvimento de conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições teóricas, 
aplicações na resolução de exercícios/problemas e análise/estudo de caso, permitindo a aplicação do 
conhecimento adquirido, bem como a consolidação das competências aprendidas. 

 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Gonçalves E, Lopes NM (2000) Probabilidades. Princípios teóricos. Escolar Ed., Lx.  
Maroco J (2004) Análise estatística com utilização do SPSS. Ed. Sílabo, Lx.  
Murteira BJF (1990) Probabilidades e Estatística. I/II. McGraw-Hill, Lx.  
Neter J, Wasserman W & Whitmore GA (1988) Applied Statistics. Allyn and Bacon Inc., Bos.  
Oliveira JT (1990) Probabilidades e Estatística. Conceitos, métodos e aplicações. I/II. McGraw-Hill, Lx.  
Pestana DD, Velosa SF (2002) Introdução à probabilidade e à estatística. Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lx.  
Reis E et al. (1999) Estatística aplicada. I/II. Edições Silabo, Lx.  
Cordeiro N, Magalhães A (2004). Introdução à estatística. Uma perspectiva química. Lidel, Lx. 
Sokal RR, Rohlf FJ (1995) Biometry. W.H. Freeman and Co., SF.  
Spiegel MR (1978) Probabilidades e Estatística. Schaum, McGraw-Hill, SP.  
Vining G, Kowalski S (2011) Statistical methods for engineers. Brooks/Cole, Cengage Learn., Bos. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ……. 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Fenómenos de Transferência I 2º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Maria Margarida Cortez Vieira (30 h) Carga letiva na UC:  30  h (2 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

Rui Mariano Sousa Cruz (45 h) Carga letiva na UC: 45 h (3 h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
Pretende-se que os alunos desenvolvam as seguintes competências: 
a.Usar as unidades do sistema internacional e todas as recomendações da actual legislação nas aplicações 
práticas. 
b.Realizar balanços de massa em sistemas simples, múltiplos e/ou com recirculação 
c.Realizar balanços entálpicos em sistemas simples e/ou múltiplos 
d.Conhecer e determinar as características reológicas mais importantes dos produtos alimentares 
e.Conhecer as leis que regem o escoamento de fluídos 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1. Sistemas de unidades e a legislação actual 
1.1 Consistência e conversão de unidades 
1.2 Precisão e algarismos significativos 
1.3 Análise dimensional 
2. Balanços de massa 
2.1 Princípios básicos 
2.2 Balanços de massa em sistemas simples e em sistemas múltiplos 
2.3 Balanços de massa em sistemas com recirculação 
3. Balanços entalpicos 
3.1 Entalpia de um sistema. 
3.2 Calor latente e calor sensível. 
3.3 Determinação do calor latente de alimentos 
3.4 Utilização de tabelas de vapor saturado no cálculo de entalpias 
3.5 Princípio de conservação da energia 
3.6 Balanços entálpicos  
4. Balanços de massa e energia 
4.1 Balanços de massa e de energia em sistemas simples 
4.2 Balanços de massa e de energia em sistemas múltiplos 
5. Reologia 
5.1 Características reológicas mais importantes dos produtos alimentares 
5.2 Comportamento reológico dos fluídos 
5.3 Aparelhos de medida de propriedades reológicas 
6. Dinâmica de fluídos 
6.1 Fluxos de fluídos 
6.2 Equação da continuidade 
6.3 Equação de Bernoulli 



 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

Nas secções anteriores os objetivos e competências estão identificados por letras e os conteúdos 
programáticos estão devidamente numerados. À semelhança de uma matriz de alinhamento poderá assim 
observar-se para que objetivo e competência é que os conteúdos programáticos contribuem: 
1-a 
2-b 
3-c 
4-b, c 
5-d 
6-e 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

As aulas serão lecionadas por exposição das diversas matérias, assim como realização de trabalho em grupo, 
apresentação oral, e resolução de exercícios. Estes trabalhos poderão ser realizados durante as horas de 
contacto e/ou de trabalho individual dos alunos. 
A avaliação desta disciplina prevê a realização de duas frequências e de um exame final. Em cada uma das 
frequências o aluno não poderá ter nota inferior a 8 valores. Serão dispensados de exame final os alunos com 
média de frequência igual ou superior a dez valores. No caso de exame final o aluno será aprovado, nesta 
componente, com nota igual ou superior a dez valores (em ambos os casos, contribui com 70% da nota final). 
A avaliação prevê também a realização de um trabalho escrito e de uma apresentação oral, valendo cada 
componente 50%. Esta parte da avaliação contribui com 30% da nota final.  
O aluno será aprovado quando obtiver uma nota final igual ou superior a dez valores. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

As metodologias de ensino aplicadas permitirão uma melhor compreensão dos conceitos teóricos e da sua 
aplicação prática. Por outro lado, o envolvimento dos alunos no trabalho escrito e apresentação oral permitirá 
a ponte entre os aspectos teóricos e o ganho de competências quer ao nível da escrita e apresentação oral. 
Deste modo os alunos conseguirão atingir os objetivos propostos. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

•Earle, R. L. (1983), Unit Operations in Food Processing, 2ª. Edition, A. Wheaton, Oxford. 
•Geankoplis, C. J. (2003), Transport processes and separation process principles: (includes unit operations), 
Prentice-Hall, New Jersey. 
•Smith, P. G. (2003), Introduction to Food Process Engineering, Kluwer Academic Plenum Publishers, New York. 
•Theodore, L. (2011), Heat Transfer Applications for the Practicing Engineer, John Wiley & Sons, New York. 
•Vieira, M.C., Ho, P. (2008). Experiments in Unit Operations and Processing of Foods, Springer, New York. 
•Welti-Chanes, J., Velez-Ruiz, J.F., Barbosa-Canovas, G.V. (2002). Transport Phenomena in Food Processing, 
CRC Press. 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM Engenharia Alimentar 

Unidade Curricular (UC): MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS  

 2 º Ano             1º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável: Célia Maria Brito Quintas (75 h) 

 Carga letiva na UC: 75 h (5h/semana) 
 

Outros docentes:  

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres)  

 

A. Conhecer e descrever os principais grupos microbianos associados à degradação e segurança de alimentos. 

B. Descrever e relacionar os fatores que influenciam o crescimento e sobrevivência dos microrganismos nos 

alimentos. 

C. Aplicar os conceitos/conhecimentos adquiridos para garantir a higiene e segurança dos alimentos durante as 

etapas de produção, distribuição e armazenamento. 

D. Estudar características fisiológicas e de patogenicidade dos microrganismos importantes na degradação e na 

segurança alimentar. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) Componente teórica 

 

1. Diversidade de microrganismos nos alimentos: degradação de alimentos, higiene e segurança alimentar e 

fermentação. 

2. Fatores que afetam o crescimento e a sobrevivência de Microrganismos nos Alimentos. Fatores intrínsecos. 

Fatores implícitos. Fatores extrínsecos.  

3. Tolerância dos microrganismos ao stresse.  

4. Degradação de Alimentos de origem animal e de origem vegetal. 

5. O trato gastrointestinal: Microbiota e função. 

6. Microrganismos patogénicos Gram positivos e Gram negativos transmitidos por alimentos: origens, 

características, patogénese e aspetos clínicos. Microrganismos patogénicos oportunistas. Microrganismos 

patogénicos emergentes. Doenças. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

Nas secções anteriores os objetivos estão identificados por letras e os conteúdos programáticos por números. A 

coerência entre objetivos e conteúdos está demonstrada na matriz de alinhamento que se indica seguidamente: 

1. A 
2. B 
3. A 
4. A, B, C 
5. A 



 

6. A, D 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Aulas teóricas, de carácter expositivo, com utilização de apresentações e exemplos em Powerpoint e 
apresentação de casos de estudo. Aulas práticas onde se realizam trabalhos em laboratório de acordo com um 
protocolo experimental fornecido pelo docente; Métodos de avaliação: A avaliação incide sobre a componente 
teórica (60%) e a componente prática (40%). A componente prática é de carácter obrigatório. A componente 
teórica foi avaliada através de um Teste escrito sobre a matéria lecionada nas aulas teóricas e de um seminário 
apresentado oralmente. A componente prática foi avaliada através de um Teste escrito e de um relatório escrito. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 

(3000 caracteres) 

 

As metodologias de ensino selecionadas para a lecionação das aulas teóricas decorrem da necessidade de 

transmitir uma série de conhecimentos fundamentais subjacentes aos objetivos A e B (A. Conhecer e Descrever os 

principais grupos microbianos associados à degradação e segurança de alimentos; B. Descrever e relacionar os 

fatores que influenciam o crescimento e sobrevivência dos microrganismos nos alimentos) de uma forma sólida. 

Os casos de estudo que se apresentam nas aulas permitem atingir o objetivo C (Aplicar os conhecimentos 

adquiridos para garantir a higiene e segurança dos alimentos durante as etapas de produção, distribuição e 

armazenamento). As aulas práticas constituem oportunidades dos estudantes aprenderem a executar técnicas 

básicas de enumeração de grupos microbianos mesófilos, psicrófilos e fungos e realização de trabalhos 

laboratoriais que permitem caracterizar fisiologicamente microrganismos relevantes nos alimentos permitindo 

atingir o objetivo D (D. Estudar características fisiológicas e de patogenicidade dos microrganismos importantes na 

degradação e na segurança alimentar).  

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Adams, M., R.; Moss, M. O. – Food Microbiology. 3 ed., Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2008 
Cary, J. W.; Lins, J. E.; Bhatnagar, D. (eds) - Microbial Foodborne Diseases. Lancaster: Technomic Publishing Co, 
2000. 
Doyle, M.P.; Beuchat, L. R.; Montville, T. J.(eds)- Food Microbiology- Fundamentals and Frontiers. 2. ed.. 
Washington: ASM Press, 2001. 
Food and Drug Administration – Bacteriological Analytical Manual. 8 ed.. Gaithersburg: AOAC International, 1995. 
Jay, J. M. - Modern Food Microbiology. 5. ed.. New York: Chapman & Hall, 1997. 
Harrigan, W. F.- Laboratory Methods in Food Microbiology. 5 ed.. San Diego: Academic Press, 1998. 
Montville, T. J., Matthews, K. R.- Food Microbiology an Introduction. 2 ed. Washington: ASM, 2008. 
Ray, B.- Fundamental Food Microbiology. 2 ed. Boca Raton: CCR Press, 2001. 
Roberts, D.; Greenwood, M.- Practical Food Microbiology.. 3 ed.. London: Blackwell, 2003. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Química de Alimentos  2º Ano             1º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Jaime Miguel Costa Aníbal (75 h) Carga letiva na UC: 75 h (5 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
Nesta unidade curricular pretende-se dotar os alunos com competências que lhes permitam: 
A – Conhecer as formas de ocorrência da água nos alimentos e o modo como a sua presença influência a 
qualidade dos alimentos.  
B – Entender as reações químicas dos lípidos, glúcidos, proteínas e enzimas e as respetivas implicações na 
qualidade dos alimentos.  
C – Compreender a funcionalidade biológica e a ocorrência de minerais e vitaminas nos alimentos.  
D – Saber as funções e as aplicações práticas de aditivos alimentares.  
E – Integrar os conhecimentos adquiridos nesta unidade curricular no estudo dos vários grupos alimentares. 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

1. Alimentos, bebidas e tipos de água: tipos de água e atividade de água; métodos de determinação de água. 

2. Óleos e gorduras: lípidos nos alimentos; reações químicas dos lípidos; oxidação/rancidez; antioxidantes; 

processos tecnológicos de obtenção de óleos e gorduras; determinação de lípidos. 

3. Açucares, amidos e outros glúcidos: glúcidos nos alimentos; monossacáridos, oligossacáridos e polissacáridos; 

amido e retrogradação; outros grupos de polissacáridos; deteção de glúcidos. 

4. Proteínas e os alimentos: propriedades funcionais das proteínas; desnaturação e reação de Maillard; sistemas 

proteicos; métodos de determinação das proteínas. 

5. Enzimas nos alimentos: classes das enzimas; enzimas industriais; enzimas imobilizadas 

6. Micronutrientes – minerais: minerais essenciais; macro e microelementos. 

7. Micronutrientes – vitaminas: propriedades e nomenclatura; vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. 

8. Aditivos alimentares: definição de aditivos; cor, sabor e aroma. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
In the previous sections the objectives and skills are identified by letters and the syllabus is properly numbered. 
Like an array alignment can thus be noted to what skill each part of the syllabus is contributing to: 
1 – A, E 
2 – B, E 
3 – B, E 
4 – B, E 



 

5 – B, E 
6 – C, E 
7 – C, E 
8 – D, E 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Exposição teórica de conteúdos com apresentação de casos de estudo, e posterior aplicação prática em aulas de 
laboratórios. Os alunos terão fazer trabalhos de grupo com apresentação oral e discussão. Estes trabalhos 
poderão ser realizados durante as horas de contacto e/ou de trabalho individual dos alunos. A avaliação final 
resultará da classificação dos trabalhos e da realização de dois testes escritos. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
A aquisição das competências propostas será facilitada através do envolvimento dos alunos na realização de casos 
de estudo práticos em ambiente laboratorial. Através das metodologias de ensino propostas os alunos 
conseguirão atingir os objetivos propostos, uma vez que são utilizados diferentes métodos que tornam as aulas 
bastante interativas. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
BELITZ, H. D. & W. Grosh (2004). Food Chemistry. Springer, Berlin, 1070 pp. 
COULTATE, T. P. (2002). Food, the chemistry of its componentes. R.S. of Chemistry, London, 432 pp. 
DEMAN, J. M. (1990). Principles of food chemistry. AVI, USA, 469 pp. 
FENNEMA, O. R. (1996). Food Chemistry. Marcel Dekker, Inc., New York, 1069 pp. 
FRAZIER, R. A. (2009). Food Chemistry in Campell-Platt, G. (ed.). Food Science and Technology. Wiley-Blackwell, 
UK, 5-31. 
RIBEIRO, E. P. & E. A. G. Seravalli (2007). Química de Alimentos. Editora Blucher, São Paulo. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

TECNOLOGIA ALIMENTAR I  2º Ano          1º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Paula Maria Nunes Alberto Carrasquinho Pires Cabral (75 h) Carga letiva na UC:  75 h ( 5 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
Esta unidade curricular foi desenhada para ajudar o aluno a reconhecer a importância das operações unitárias na 
formulação e conservação dos alimentos processados. No final da unidade o aluno deverá ser capaz de identificar 
e definir os objectivos das operações de processamento de alimentos, identificar o equipamento apropriado a 
cada operação, optimizar condições de processamento, realizar procedimentos de scale-up e aplicar leis de 
transferência de calor e de transferência de massa na resolução de problemas de tecnologia de alimentos. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 
Redução de Dimensões e Classificação Granulométrica. Mistura e Agitação. Separações Mecânicas: Sedimentação, 
Centrifugação e Filtração. Secagem. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
As operações unitárias previstas no programa da unidade curricular, estão geralmente presentes em qualquer 
cadeia de produção e transformação, quer se trate de alimentos de origem vegetal ou animal, ou de alimentos 
desenvolvidos por via biotecnológica. A composição e a qualidade dos alimentos processados dependem da via 
processual seleccionada e das condições de operação estabelecidas. A viabilidade económica de um projecto de 
produção depende claramente da selecção adequada do equipamento utilizado na linha de processo e do rigor 
no dimensionamento. Estas competências são adquiridas pelo aluno no decurso da aprendizagem dos conteúdos 
programáticos enunciados. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
A disciplina está estruturada em: (i) aulas teóricas, (ii) aulas de teórico-práticas, em que se prevê a resolução de 
exercícios aplicação; (iii) aulas de orientação tutorial, para esclarecimento de dúvidas relacionadas com a 
resolução de exercícios e o tratamento de resultados obtidos nos trabalhos experimentais de laboratório e (iv) 
aulas práticas para realização de trabalhos laboratoriais.  
A avaliação de conhecimentos compreende duas partes, teórica e prática, com a ponderação de 60 % e 40 %, 
respectivamente, nas quais é necessário obter uma classificação igual ou superior a dez valores. A avaliação da 
componente teórica pode ser feita por exame final ou por frequência, através de dois testes individuais escritos, 
sem consulta. A avaliação da componente prática consiste num relatório de grupo e um teste individual prático. 
 



 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
A estratégia de ensino incide não só na abordagem teórica dos conteúdos programáticos da unidade curricular, 
como na resolução de casos teórico-práticos e execução de procedimentos experimentais. A exposição sobre a 
teoria subjacente a cada operação unitária e a análise/resolução de casos teórico-práticos permitirá: (i) a 
compreensão dos mecanismos envolvidos, (ii) a aplicação de conceitos fundamentais de física e de química e (iii) a 
utilização de instrumentos de cálculo apreendidos nas unidades curriculares precedentes. A realização de 
trabalhos experimentais em laboratório permitirá a integração da informação apresentada. A metodologia de 
avaliação proposta destina-se a promover a compreensão dos conhecimentos adquiridos nas aulas práticas à luz 
da informação disponibilizada nas aulas teóricas e teórico-práticas e cimentada com o trabalho individual dos 
alunos. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Earle, R.L. (1981) Unit Operations in Food Processing Pergemon Press, New York. 
Coulson, J.& Richardson, J.(1968) Tecnologia Química - Vol. I e II, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.  
Fellows, P.J. (1990) Food Processing Technology, Principles and Practice. Ellis Horrwood Limited, New York. 
Fennema,O.R.; Karel,M.; Lund,D. (1975) Physical Principles of Food Preservation Marcel Dekker. 
Geankoplis, C.J. (1993) Transport Processes and Unit Operations. Prentice Hall International Inc. Boston. 
Heldmam, D.; Singh, R.P. (1981) Food Process Engineering. Avi Publishing Company, Inc. 
Jackson, A.T.; Lamb, J. (1981) Calculations in Food and Chemical Engineering, theory, worked and problems. The 
Macmillan Press Ltd, London. 
Brennan, J.G.; Butters, J.R.; Cowell, N.C.; Lilley, A.E.V. (1998) Las Operaciones de la Ingeniería de los Alimentos, 3ª 
ed., Ed. ACRIBIA S.A., Zaragoza. 
Mafart, P. (1994) Ingenieria Industrial Alimentaria, - Vol. I e II, Ed. ACRIBIA S.A., Zaragoza. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Análise Microbiológica de Alimentos 2 º Ano             2 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável: Isabel Maria Carneiro Ratão (75 h) 

 Carga letiva na UC:  75  h ( 5 h/semana) 
 

Outros docentes:  

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
A. Conhecer a legislação e compreender conceitos e procedimentos no domínio da análise microbiológica de 
alimentos. 
B. Compreender os conceitos de Gestão de Segurança Alimentar. 
C. Compreender o conceito de Objetivo de Segurança Alimentar (FSO). 
D. Conhecer indicadores microbianos de qualidade, de higiene e de segurança dos alimentos. 
E. Compreender os conceitos de critério microbiológico e de especificação microbiológica. 
F. Conhecer os diferentes tipos de planos de amostragem. 
G. Integrar a análise microbiológica de alimentos no sistema HACCP. 
H. Aprender os métodos para detetar e enumerar a população microbiana associada à degradação e segurança 
alimentar utilizando normas nacionais e internacionais. 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

1. Tipos de legislação europeia. Regulamento. Diretiva. Decisão 

2. Controlo microbiológico da qualidade de alimentos. Controlo na fonte. Código de boas práticas de fabrico. 

Conceito de HACCP. Sistemas de qualidade. Objetivo de Segurança Alimentar. Planos de amostragem. Critérios 

microbiológicos de segurança e de higiene (guideline microbiológica, especificação microbiológica e padrão 

microbiológico). Interpretação e apresentação de resultados. 

3. Métodos para análise microbiológica de alimentos. Microrganismos indicadores. Microrganismos de segurança 

alimentar. Exame direto. Técnicas culturais. Métodos de enumeração. Métodos alternativos. Métodos rápidos 

para a deteção de toxinas e organismos específicos. 

4. Microbiologia preditiva. 

5. A microbiologia e conservação de alimentos. Métodos físicos (Processamento térmico, irradiação, alta pressão). 

Métodos químicos (Conservantes, atmosfera, atividade da água) 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
A coerência entre objetivos e conteúdos está demonstrada na matriz de alinhamento que se indica seguidamente: 
1. A 
2. A, B, C, D, G, H 
3. D, E, F 
4. A 
5. A, B, C, D, G 



 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Aulas teóricas, de carácter expositivo, com utilização de apresentações e exemplos em PowerPoint.  
Apresentação de casos de estudo ou surtos alimentares seguidos de discussão; Aulas práticas onde se realizam 
trabalhos experimentais de análise microbiológica de alimentos de acordo com normas nacionais e internacionais. 
Aulas de tutoria, onde os estudantes discutem os resultados das aulas práticas e os interpretam à luz da legislação 
e ou guidelines e especificações microbiológicas.  
Métodos de avaliação: 
A avaliação incidirá sobre a componente teórica (85%) e a componente prática (15%). A componente prática é de 
carácter obrigatório. A componente teórica será avaliada através de um Teste escrito sobre a matéria lecionada 
nas aulas teóricas, de um poster e de um seminário apresentados oralmente. A componente prática será avaliada 
através de um caderno onde estarão relatados todos os trabalhos realizados durante as aulas práticas. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 

As metodologias de ensino selecionadas para a lecionação das aulas teóricas decorrem da necessidade de 

transmitir uma série de conhecimentos fundamentais subjacentes aos objetivos A a G de uma forma sólida. Os 

casos de estudo e surtos que se apresentam nas aulas permitirão a aplicação dos conhecimentos transmitidos e 

integrar os resultados da análise microbiológica de alimentos no sistema HACCP. As aulas práticas constituirão 

oportunidades dos estudantes aprenderem a executar técnicas de deteção e enumeração de microrganismos ou 

grupos microbianos relevantes nos alimentos, de acordo com normas nacionais ou internacionais, em diferentes 

matrizes alimentares de forma a permitir atingir o objetivo H (H. Aprender os métodos para detetar e enumerar a 

população microbiana associada à degradação e segurança alimentar utilizando normas nacionais e 

internacionais). 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Adams, M., R.; Moss, M. O. – Food Microbiology. 3 ed., Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2008. 
Anderson, P. R. – Outbreak Cases in Real-World Microbiology. Washington:ASM Press, 2006. 
Doyle, M.P.; Beuchat, L. R.; Montville, T. J.(eds)- Food Microbiology- Fundamentals and Frontiers. 2. ed. 
Washington: ASM Press, 2001. 
Food and Drug Administration – Bacteriological Analytical Manual. 8 ed.. Gaithersburg: AOAC International, 1995. 
Forsythe, S. J. 2002. The microbiological risk Assessment of Food. Blackwell Science. Oxford. UK. 
International Commission on Microbiological Specifications for Foods. Microorganisms in Foods 7. Microbiological 
Testing in Food Safety Management. ACRIBIA, SA. Zaragoza., 2002. 
Montville, T. J., Matthews, K. R.- Food Microbiology an Introduction. 2 ed. Washington: ASM, 2008. 
Ray, B.- Fundamental Food Microbiology. 2 ed. Boca Raton: CCR Press, 2001. 
Roberts, D.; Greenwood, M.- Practical Food Microbiology.. 3 ed.. London: Blackwell, 2003. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM Engenharia Alimentar 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Análise Química dos Alimentos II 2º Ano            2 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável: 1000 CARACTERES 

Ana Cristina Oliveira Lopes Figueira (30 h)   Carga letiva na UC: 30h (2 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

Gil Vicente da Conceição Fraqueza (15 h) 

Fernando José Almeida Bento (15 h) 

Jorge Alberto dos Santos Guieiro Pereira (15 h) 
Carga letiva na UC:  45 h (3 h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

A. Fornecer conhecimentos teóricos e práticos relacionados com a análise instrumental de 
compostos, com uma ênfase particular em componentes de alimentos. 

B. Abordar técnicas instrumentais vastamente empregues em laboratórios de análise 
química de alimentos, as quais podem ser sistematizadas como métodos ópticos, 
electroquímicos e cromatográficos. 

C. Analisar de modo crítico as vantagens e inconvenientes da adopção de cada uma das 
técnicas, de acordo com a definição do problema analítico e da informação pretendida. 

D. Aplicar técnicas de análise estatística necessárias a um adequado tratamento e 
interpretação dos resultados obtidos analiticamente. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1. Introdução: Classificação de Métodos Instrumentais de Análise Química. 
2.  Métodos Óticos de Análise. 
3.  Métodos Eletroquímicos de Análise.  

4. Métodos Cromatográficos de Análise. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
Nas secções anteriores os objetivos e competências estão identificados por letras e o 
conteúdo está devidamente numerado. À semelhança de uma matriz de alinhamento 
poderá assim observar-se para que competência é que os conteúdos programáticos 
contribuem: 

1. A 

2. A, B, C, D 

3. A, B, C, D 

4. A, B, C, D 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
As aulas foram lecionadas por exposição das diversas matérias, recorrendo, sempre que 
possível á utilização de exemplos e do estudo de casos (case studies), assim como á 
realização de trabalhos em grupo, apresentações orais e resolução de exercícios. Os 
trabalhos e exercícios foram realizados durante as horas de contato e/ou de trabalho 



 

individual dos alunos.  A avaliação consistiu de duas componentes: teórica (1 teste escrito) 
e prática (trabalho realizado em grupo e apresentado e discutido por todos os alunos).  

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
Através das metodologias de ensino propostas, os alunos conseguiram atingir os objetivos 
definidos, uma vez que foram utilizadas diferentes metodologias, o que resultou em aulas 
bastante interativas. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

1. Harvey, D. ‘Modern Analytical Chemistry’. McGraw-Hill. 
2. Manahan, S.E. ‘Quantitative Chemical Analysis’. Brooks/Cole Publishing 

Company. 
3. Christian, G. D.; Analitical Chemistry. Ed J. Wiley & Sons, Inc. 
4. Skoog, D. A.; West, D. M.; Fundamentals of Analitical Chemistry. Sanders 

College Publishing. 
5. Ewing, G. W.; Métodos Instrumentais de Análise Química. Ed. Edgard Blucher 

Lda. S.Paulo. 
6. Gonçalves, M. L. S. S.: Métodos Instrumentais para Análise de Soluções; 2ª ed. 

F. C. Gulbenkian, Lisboa. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ……. 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Análise Sensorial  2º Ano            2º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Eduardo Bruno Oliveira Esteves (75 h) Carga letiva na UC: 75  h (5 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

… Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
O objetivo geral é providenciar conhecimento prático dos aspetos básicos da avaliação sensorial (de 
alimentos), de modo a ser capaz de trabalhar nesta área ou comunicar, com conhecimento de causa, 
com pessoas que trabalham nesta área. Especificamente, os alunos deverão ser capazes de: A) 
Reconhecer a importância e aplicações da Análise Sensorial de produtos alimentares; B) Compreender 
os mecanismos fisiológicos envolvidos e conhecer os fatores pessoais e ambientais que influenciam a 
Análise Sensorial; C) Identificar e distinguir os principais testes sensoriais aplicáveis a alimentos: 
discriminatórios, descritivos e afetivos; D) Delinear as provas sensoriais e analisar estatisticamente os 
resultados dos testes sensoriais de alimentos; E) Utilizar corretamente um laboratório de Análise 
Sensorial, designadamente durante a preparação de amostras e execução dos testes, assim como o 
registo dos resultados; F) Desenvolver as capacidades necessárias para o bom desempenho como 
provador. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

1. Evolução temporal do conceito de análise sensorial.  

2. Os sentidos.  

3. Fatores pessoais e ambientais que influenciam a análise sensorial.  

4. Métodos estatísticos básicos para os testes sensoriais:  

4.1. Distribuição e teste do Qui2;  

4.2. Distribuição e teste F.  

4.3. Distribuição e teste t (amostras indep./emparelhadas).  

4.5. Análise de variância (ANOVA) (inteiramente casualizados e em blocos inteiramente casualizados).  

5. Testes utilizados em análise sensorial:  

5.1. Delineamento, execução e análise de testes analíticos discriminatórios (Testes de comparação-par 

(diferenciação simples e direcional), duo-trio, triangular, de classificação ordinal–teste dos "ranks").  

5.2. Delineamento, execução e análise de testes analíticos descritivos (utilização de escalas: lineares, 

de referência e estruturadas): Classificação quantitativa de um atributo ou de vários atributos (perfis 

sensoriais).  

6. Escalas hedonísticas para testes afetivos.  

7. Análise sequencial para a seleção de provadores. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 



 

 
Nas secções anteriores identificaram-se os objetivos e competências com letras e numeraram-se os 
conteúdos. De forma similar àquela preconizada por uma matriz de alinhamento, listam-se as 
competências para as quais os conteúdos programáticos contribuem: 
1 – A 
2 – B 
3 – B 
4 – C,D 
5 – C,D,E,F 
6 – C D,E.F 
7 – C,D,E,F 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
A disciplina está estruturada em: (i) aulas teóricas, nas quais serão abordados os vários conteúdos; (ii) 
aulas práticas em que se prevê a efetiva realização, em laboratório, das provas sensoriais; cujos 
resultados serão objeto de análise (estatística) nas (iii) aulas de orientação tutorial (OT). Estas aulas 
servem, ainda, de local/período de acompanhamento à elaboração dos relatórios das aulas práticas (v. 
seguir) que reflitam a experiências realizadas e integrem a análise (estatística) dos resultados das 
provas sensoriais. Nas aulas teóricas, os alunos serão avaliados através de minitestes (avaliação 
pontual). Durante as aulas práticas, o desempenho dos alunos será avaliado qualitativamente ao longo 
do semestre (através de relatórios) e quantitativamente através de dois testes práticos. A nota final da 
disciplina será a média ponderada da nota da parte teórica (60%) e da parte prática (40%). 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
O desenvolvimento de conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições teóricas, 
aplicações de métodos e procedimentos na componente prática/laboratorial da UC, e na análise, 
interpretação e comunicação de resultados através de relatórios, contribuindo para a consolidação das 
competências apre(e)ndidas. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 

Amerine MA, Pangborn RM, EB Roessler (1965) Principles of sensory evaluation of food. Academic Press 
Inc.  

Anzaldúa-Morales A (1994) La evaluacíon sensorial de los alimentos en la teoría y la práctica. Edic. 
Acríbia SA.  

Gacula Jr MC, Singh J, Bi J, S Altan (2008) Statistical Methods in Food and Consumer Research. Academic 
Press Inc.* 

Ibañez FL, Y Barcina (2001) Análisis sensorial de los alimentos. Métodos y aplicaciones. Springer.  
Kemp S, Hollowood T, J Hort (2011) Sensory Evaluation: A Practical Handbook. John Wiley & Sons* 
Lawless HT, H Heymann (1999) Sensory evaluation of food: principles and practices. Springer.    
Martins C (1990) Avaliação sensorial dos alimentos. UTAD, Vila Real.  
Meilgaard M, Civille CV, BT Carr (1999) Sensory evaluation techniques. CRC Press Inc.  
Moskowitz HR (1988) Applied Sensory Analysis of Foods. CRC Press. 
Stone H, J Sidel (1985) Sensory evaluation practices. Academic Press Inc. 
 

 



 

 FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Embalagem e Processos Emergentes  2º Ano      2  º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Margarida Vieira Carga letiva na UC:  60 h ( 5h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

Jorge Pereira Carga letiva na UC: 15 h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 

A. Transmitir conhecimentos sobre os materiais utilizados em embalagem alimentar, seus tipos, 

aplicações e controlo de qualidade.  

B. Transmitir conhecimentos sobre a influência da embalagem na estabilidade do produto (tempo de 

prateleira).  

C. Transmitir conhecimentos sobre processos inovadores de conservação de alimentos através da 

embalagem.. 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

1. História da embalagem, situação atual. Inovações. Mercado 

2. Funções da embalagem, definições, níveis e ambientes de embalagem 

3. Materiais rígidos 

Vidro: Produção, características físico-químicas, suas interações com os alimentos 

Metal: Produção da folha-de-flandres, produção do aço cromado por processo eletrolítico, produção de 

alumínio, processo de fabricação de latas, folha de alumínio e recipientes 

4. Materiais Flexíveis  

Papel: Produção de pastas de celulose (químicas e mecânicas) 

Plástico: Estrutura química e propriedades dos polímeros 

Laminados. Colas. Vedantes 

Materiais biodegradáveis. Filmes edíveis e revestimentos associados 



 

5. Processos inovadores de preservação de alimentos 

Embalagem com atmosfera modificada, inteligente, de libertação controlada. Processos combinados 

6. Permeabilidade dos polímeros termoplásticos 

Transferência de massa em estado estacionário e não estacionário 

Previsão de tempo de prateleira com base na sensibilidade dos alimentos ao oxigénio e ao vapor de 

água 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
Nas secções anteriores os objetivos e competências estão identificados por letras e o conteúdo está 
devidamente numerado. À semelhança de uma matriz de alinhamento poderá assim observar-se para 
que competência é que os conteúdos programáticos contribuem: 
1. A 
2. A 
3. A, B 
4. A, B 
5. B 
6. B, C 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Os temas serão tratados em aulas teóricas veiculadas pela docente com a revisão geral do assunto 

cobrindo quer os tópicos fundamentais quer os aplicados. Os alunos também dão aulas sobre temas 

específicos, com uma discussão na turma mais aprofundada sobre os temas. São também resolvidos 

exercícios práticos que ilustram o conhecimento teórico.  

O projeto baseia-se na aprendizagem onde grupos de estudantes são obrigados a dar uma solução 

teórica de embalagem para um alimento específico. O trabalho resulta num relatório escrito. 

Laboratórios de controlo de qualidade de embalagem e identificação de materiais com registo num 

caderno. A avaliação será feita da seguinte maneira: Componente teórica individual (teste - 50%); 

Componente prática  

(Assistência das aulas – 20% + Caderno – 10% + Projeto – 20%) 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

Através das metodologias de ensino propostas, os alunos conseguirão atingir os objectivos 
definidos, uma vez que serão utilizadas diferentes metodologias, o que resultará em aulas 
bastante interativas. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

Jung H. Han, PhD (Editor). Packaging for nonthermal Processing of food. April 2007, Wiley-Blackwell. 

Advances in thermal and non-thermal food preservation. 2007.  Blackwell Publishing Editor(s): Gaurav 



 

Tewari, Vijay K. Juneja. 

Yam, K.L., Zhao, H. and Lai, C.C. 2004. Frozen Food Packaging, in Handbook of Frozen Foods, Edited 

by Y. H. Hui, Paul Cornillon, Isabel Guerrero Legarreta, Miang Lim, K. D. Murrell, Wai-Kit Nip. Marcel 

Dekker . 

Technology of plastics packaging for the consumer market. 2001. Series: Sheffield Packaging 

Technology. Edited by Geoff A. Giles and David R. Bain.  

Innovations in Food Packaging , Food Science and Technology International Series, 2005. Edited by 

Jung Han. Blackwell - 320 pp. 

Active Packaging for Food Applications. 2001 Aaron L Brody, E P Strupinsky, Lauri R Kline. CRC Press. 

Foods and packaging materials/chemical interactions. 1995. Edited by Paul Ackermann,  

Margaretha Jagerstad and Thomas Ohlsson. Royal Society of Chemistry, 231 pp. 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ……. 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Fenómenos de Transferência II 2º Ano            2 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Maria Margarida Cortez Vieira (52,5 h) 
Carga letiva na UC:  52.5  h (3.5 
h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

Rui Mariano Sousa Cruz (22,5) Carga letiva na UC: 22.5 h (1.5 
h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
Pretende-se que os alunos desenvolvam as seguintes competências: 
a. Conhecer os mecanismos de transferência de calor.  
b. Determinar transferências de calor em estado estacionário. 
c. Determinar transferências de calor em estado não estacionário.  
d. Seleccionar bombas adequadas a sistemas de escoamento de fluidos.  
e. Conhecer as condições de transporte de sólidos. 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1. Transferência de calor 
1.1 Mecanismos de transferência de calor 
1.2 Permutadores de calor 
1.3 Transferência de calor em estado estacionário 
1.3.1 Aplicações 
1.3.2 Uso e importância dos isolantes no combate às perdas de calor 
1.3.3 Cálculo dos coeficientes globais de transmissão de calor 
1.4 Transferência de calor em estado não estacionário 
1.4.1 Importância relativa das resistências interna e externa na transmissão de calor em estado não estacionário 
1.4.2 Aplicações da transferência de calor em estado não estacionário 
2. Dinâmica de fluídos 
2.1 Bombas usadas para escoar fluidos e suas características 
2.2 Medidores de fluxo de fluidos 
3. Transporte de sólidos 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

Nas secções anteriores os objetivos e competências estão identificados por letras e os conteúdos 
programáticos estão devidamente numerados. À semelhança de uma matriz de alinhamento poderá assim 
observar-se para que objetivo e competência é que os conteúdos programáticos contribuem: 
1-a, b, c 
2-d 
3-e 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

As aulas serão lecionadas por exposição das diversas matérias, assim como realização de trabalho em grupo, 
apresentação oral, e resolução de exercícios. Estes trabalhos poderão ser realizados durante as horas de 



 

contacto e/ou de trabalho individual dos alunos. 
A avaliação desta disciplina prevê a realização de duas frequências e de um exame final. Em cada uma das 
frequências o aluno não poderá ter nota inferior a 8 valores. Serão dispensados de exame final os alunos com 
média de frequência igual ou superior a dez valores. No caso de exame final o aluno será aprovado, nesta 
componente, com nota igual ou superior a dez valores (em ambos os casos, contribui com 70% da nota final). 
A avaliação prevê também a realização de um trabalho escrito e de uma apresentação oral, valendo cada 
componente 50%. Esta parte da avaliação contribui com 30% da nota final.  
O aluno será aprovado quando obtiver uma nota final igual ou superior a dez valores. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

As metodologias de ensino aplicadas permitirão uma melhor compreensão dos conceitos teóricos e da sua 
aplicação prática. Por outro lado, o envolvimento dos alunos no trabalho escrito e apresentação oral permitirá 
a ponte entre os aspectos teóricos e o ganho de competências quer ao nível da escrita e apresentação oral. 
Deste modo os alunos conseguirão atingir os objetivos propostos. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

•Earle, R. L. (1983), Unit Operations in Food Processing, 2ª. Edition, A. Wheaton, Oxford. 
•Fellows, P. J. (1992), Food Processing Technology, Great Britain, Ellis Horwood. 
•Geankoplis, C. J. (2003), Transport processes and separation process principles: (includes unit operations), 
Prentice-Hall, New Jersey. 
•Mittal, G. S., Rizui, S. S. H., (1992), Experimental Methods in Food Engineering, Van Nostrand Reinhold, New York. 
•Smith, P. G. (2003), Introduction to Food Process Engineering, Kluwer Academic Plenum Publishers, New York. 
•Theodore, L. (2011), Heat Transfer Applications for the Practicing Engineer, John Wiley & Sons, New York. 
•Vieira, M.C., Ho, P. (2008). Experiments in Unit Operations and Processing of Foods, Springer, New York. 
•Welti-Chanes, J., Velez-Ruiz, J.F., Barbosa-Canovas, G.V. (2002). Transport Phenomena in Food Processing, 
CRC Press. 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

TECNOLOGIA ALIMENTAR II  2º Ano          2º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Paula Maria Nunes Alberto Carrasquinho Pires Cabral (75 h) Carga letiva na UC:  75h ( 5 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
Esta unidade curricular foi desenhada para ajudar o aluno a reconhecer a importância das operações de 
conservação de alimentos processados. No final da unidade o aluno deverá ser capaz de identificar e definir os 
objectivos das operações de conservação de alimentos, definir as características dos alimentos que determinam a 
via processual adequada à sua transformação, identificar e seleccionar o equipamento apropriado em função da 
escala de produção e da natureza do alimento a tratar e dimensioná-lo, analisar os processos de transformação de 
alimentos e identificar os efeitos das operações sobre o valor nutricional e organoléptico dos alimentos, optimizar 
as condições de processamento para minimizar os efeitos sobre a qualidade dos alimentos e aplicar leis de 
transferência de calor e de transferência de massa na resolução de problemas de tecnologia de alimentos. 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 
Refrigeração. Congelação. Branqueamento. Pasteurização. Esterilização.  
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
As operações unitárias previstas no programa da unidade curricular, estão geralmente presentes em qualquer 
cadeia de produção, transformação e conservação, quer se trate de alimentos de origem vegetal ou animal, ou 
de alimentos desenvolvidos por via biotecnológica. A composição e a qualidade dos alimentos processados 
dependem da via processual seleccionada e das condições de operação estabelecidas. A viabilidade económica 
de um projecto de produção depende claramente da selecção adequada do equipamento utilizado na linha de 
processo e do rigor no dimensionamento. Estas competências são adquiridas pelo aluno no decurso da 
aprendizagem dos conteúdos programáticos enunciados. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

A disciplina está estruturada em: (i) aulas teóricas, (ii) aulas de teórico-práticas, em que se prevê a resolução de 
exercícios aplicação; (iii) aulas de orientação tutorial, para esclarecimento de dúvidas relacionadas com a 
resolução de exercícios e o tratamento de resultados obtidos nos trabalhos experimentais de laboratório e (iv) 
aulas práticas para realização de trabalhos laboratoriais.  
A avaliação de conhecimentos compreende duas partes, teórica e prática, com a ponderação de 60 % e 40 %, 
respectivamente, nas quais é necessário obter uma classificação igual ou superior a dez valores. A avaliação da 
componente teórica pode ser feita por exame final ou por frequência, através de dois testes individuais escritos, 
sem consulta. A avaliação da componente prática consiste num relatório de grupo e um teste individual prático. 



 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

A estratégia de ensino incide não só na abordagem teórica dos conteúdos programáticos da unidade curricular, 
como na resolução de casos teórico-práticos e execução de procedimentos experimentais. A exposição sobre a 
teoria subjacente a cada operação unitária e a análise/resolução de casos teórico-práticos permitirá: (i) a 
compreensão dos mecanismos envolvidos, (ii) a aplicação de conceitos fundamentais de física e de química e (iii) a 
utilização de instrumentos de cálculo apreendidos nas unidades curriculares precedentes. A realização de 
trabalhos experimentais em laboratório permitirá a integração da informação apresentada. A metodologia de 
avaliação proposta destina-se a promover a compreensão dos conhecimentos adquiridos nas aulas práticas à luz 
da informação disponibilizada nas aulas teóricas e teórico-práticas e cimentada com o trabalho individual dos 
alunos. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Coulson, J.& Richardson, J.(1968) Tecnologia Química - Vol. I e II, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.  
Earle, R.L. (1983) Unit Operations in Food Processing Pergemon Press, New York. 
Fellows, P.J. (1990) Food Processing Technology, Principles and Practice. Ellis Horrwood Limited, New York. 
Fennema,O.R.; Karel,M.; Lund,D. (1975) Physical Principles of Food Preservation Marcel Dekker. 
Geankoplis, C.J. (1993) Transport Processes and Unit Operations. Prentice Hall International Inc. Boston. 
Heldmam, D.; Singh, R.P. (1981) Food Process Engineering. Avi Publishing Company, Inc. 
Jackson, A.T.; Lamb, J. (1981) Calculations in Food and Chemical Engineering. The Macmillan Press Ltd, London. 
Mafart, P. (1994) Ingenieria Industrial Alimentaria, - Vol. I, II, Ed. ACRIBIA S.A., Zaragoza. 
McCabe, W.L.; Smith, J.C.; Harriott, P. (1985) Unit Operations of Chemical Engineering McGraw-Hill Int. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM Engenharia Alimentar 

Unidade Curricular (UC): ALIMENTOS FERMENTADOS  

 3 º Ano      1º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável: Célia Maria Brito Quintas (75 h) 

 Carga letiva na UC: 75 h ( 5h/semana) 
 

Outros docentes:  

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 

A. Conhecer os principais grupos microbianos envolvidos na produção de alimentos. 

B. Compreender as atividades metabólicas dos microrganismos envolvidos na produção de alimentos e as 

consequências dessas atividades. 

C. Descrever os processos de fabrico de alimentos fermentados produzidos em várias regiões do mundo. 

D. Compreender a importância da diversidade fisiológica dos microrganismos na inovação e na produção de 

novos alimentos fermentados. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) Componente teórica 

 

1.Microrganismos nos alimentos fermentados. Bactérias lácticas, Bifidobactérias, Bactérias Propiónicas, Bactérias 

acéticas; Leveduras; Fungos filamentosos 

2. Atividades metabólicas: Fermentação homoláctica e heteroláctica; Fermentação alcoólica. Efeito de Crabtree; 

“Fermentação” maloláctica; Acetificação 

3. Ação de bactérias lácticas e bifidobactérias nos alimentos e na saúde humana 

4. Alimentos probióticos, prebióticos e simbióticos 

5. Alimentos fermentados: azeitonas; vinagre; pão; enchidos; iogurte; leites fermentados probiótico; queijos, 

cacau, derivados de soja, bebidas alcoólicas 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 

Nas secções anteriores os objetivos estão identificados  por letras e os conteúdos programáticos por números. A 

coerência entre objetivos e conteúdos está demonstrada na matriz de alinhamento que se indica seguidamente: 

1. A 
2. B 
3. B 
4. B,D 
5. B,C 
 
 



 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

Aulas teóricas, com apresentações, explicações e exemplos. As aulas teóricas incluíram as sessões “Jornal Club” 
onde se discutiram artigos técnico/científicos relacionados com produção e inovação em alimentos que 
dependem da atividade microbiana. Aulas práticas onde se realizaram trabalhos em laboratório sobre processos 
fermentativos (iogurte, azeitonas de mesa, vinho); Aulas de tutoria onde os estudantes elaboraram diagramas de 
fabrico de alimentos fermentados, discutiram os resultados das aulas práticas e prepararam os relatórios 
correspondentes, sob a orientação do docente. Realizaram-se 1 ou 2 visitas de estudo a fábricas de produção de 
alimentos fermentados. 
A avaliação incidiu sobre a componente teórica (60%) e a componente prática (40%). A componente prática é de 
carácter obrigatório. A componente teórica foi avaliada através de um Teste escrito e de um seminário 
apresentado oralmente. A componente prática foi avaliada através de um Teste escrito e de um relatório escrito. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

As metodologias de ensino selecionadas para a lecionação das aulas teóricas decorrem da necessidade de 

transmitir uma série de conhecimentos fundamentais subjacentes aos objetivos A e B  (A. Conhecer os principais 

grupos microbianos envolvidos na produção de alimentos; B. Compreender as atividades metabólicas dos 

microrganismos envolvidos na produção de alimentos e as consequências dessas atividades.) de uma forma sólida.  

Durante as sessões de “Jornal club” os estudantes apresentam e discutem artigos científicos disponíveis na 

biblioteca online o que lhes permite compreender a importância da diversidade microbiana e da inovação na 

produção de alimentos fermentados novos e assim atingir os objetivos C e D. As aulas práticas constituíram 

oportunidades para acompanhar experimentalmente a produção de alimentos fermentados (iogurte (leite e soja), 

azeitonas de mesa, vinho). As visitas de estudo complementaram as aulas teóricas e práticas.  

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Cocolin L., Ercolini, D., (eds)- Molecular Techniques in the microbial Ecology of Fermented Foods. Springer, 2008. 
Hutkins, R. W.- Microbiology and Technology of Fermented Foods.1. ed.. IFT Press, Blackwell Publishing, 2006. 
Madigan, M.; Martinko, J.; Parker J. – Brock Biology of Microorganisms. 12. ed.. New Jersey: Prentice Hall, 2011. 
Ravyts, F., De Vuyst, L., Leróy, F. –Bacteria diversity and functionalities in food fermentations. Engineering Life 
Sciences, 12: 356-367, 2012. 
Salminen, S.; Wright, A. (eds)- Lactic Acid Bacteria: Microbiology and Functional Aspects. New York: Marcel 
Dekker, Inc., 1998. 
Plessa, S., Bosnea, L., Alexopoulos, A. Bezirtzoglou, E. - Potential effects of probiotics in cheese and yogurt 
production. Engineering Life Sciences, 12: 433-440, 2012. 
Singleton, P., Sainsbury, D.- Dictionary of Microbiology and Molecular Biology. 3. ed.. Chichester: John Wiley & 
Sons, 2001. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): BIOLOGIA MOLECULAR 

 3º Ano    1  º Semestre 

Nº de ECTS:  

Docente responsável: CÉLIA MARIA BRITO QUINTAS (37,5 H) 

 
Carga letiva na UC: 37,5h (2,5 
h/semana) 
 

Outros docentes: Jessie Mara Donaire Bosisio de Melo (37,5 h) 

 

 Carga letiva na UC: 37,5h (2,5 
h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
A-Conhecer terminologia específica do domínio da Biologia Molecular 
B-Compreender factos específicos e conceitos essenciais sobre síntese, estrutura e função das moléculas da 
biologia molecular: DNA, RNA e proteínas 
C-Conhecer técnicas básicas de manipulação do DNA 
D-Compreender as aplicações da Biologia Molecular e a sua relação com outras ciências 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

1. Estrutura dos ácidos nucleicos. Características bioquímicas dos ácidos nucleicos 

2. Níveis de organização do DNA: Eucariontes, procariontes e vírus. Nucleossomas e cromossomas. 

3. Diferentes tipos de genoma: virais, bacterianos, plasmideais, mitocondriais, eucarióticos e transposões. 

4. Replicação. Genes e proteínas envolvidos na replicação. Replicação em procariontes. Replicação em 

eucariontes. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

5. Mutação, mutagénese e reparação. 

6. Transcrição: Organização da informação genética em eucariontes e procariontes.  

7. Regulação da transcrição em procariontes e eucariontes. 

8. Tradução em procariontes e eucariontes. 

9. Introdução de alguns conceitos inerentes à Engenharia Genética. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

Nas secções anteriores os objetivos estão identificados  por letras e os conteúdos programáticos por números. A 

coerência entre objetivos e conteúdos está demonstrada na matriz de alinhamento que se indica seguidamente: 

1-AC 
2-AB 
3-AB 
4-ABC 
5-AB 



 

6-AB 
7-AB 
8-AB 
9-AD 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Aulas teóricas, de carácter expositivo, com utilização de apresentações e exemplos em Powerpoint. Aulas práticas 
onde se realizam trabalhos em laboratório de acordo com um protocolo experimental fornecido pelo docente 
(extração de DNA de bactérias e leveduras, electroforeses, PCR),; Métodos de avaliação: A avaliação incidiu sobre 
a componente teórica (60%) e a componente prática (40%). A componente prática é de carácter obrigatório. A 
componente teórica foi avaliada através de um Teste escrito sobre a matéria lecionada nas aulas teóricas e de um 
seminário apresentado oralmente. A componente prática foi avaliada através de um Teste escrito e de um 
relatório escrito. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

As metodologias de ensino selecionadas para a lecionação das aulas teóricas decorrem da necessidade de 

transmitir uma série de conhecimentos fundamentais subjacentes aos objetivos de A, B e D (A-Conhecer 

terminologia específica do domínio da Biologia Molecular, B-Compreender factos específicos e conceitos 

essenciais sobre síntese, estrutura e função das moléculas da biologia molecular: DNA, RNA e proteínas, D-

Compreender as aplicações da Biologia Molecular e a sua relação com outras ciências) de uma forma sólida. As 

aulas práticas constituem oportunidades dos estudantes aprenderem a executar técnicas de extração de DNA de 

bactérias Gram +, Gram – e Leveduras e realização de reações em cadeia da polimerase e eletroforeses aplicadas à 

identificação de microrganismos permitindo atingir o objetivo C (Conhecer técnicas básicas de manipulação do 

DNA) 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Azevedo, C. (2012) Biologia Celular e Molecular. 5ª edição. Lidel – Edições Técnicas Lda. Lisboa. 
Brown, T. A. (2006) Gene cloning & DNA Analysis An Introduction. 5th edition. Blackwell Publishing. Oxford, UK. 
Hartl, D. L. ; Jones, E. W. (2006) Essential Genetics. 4th edition. Jones and Bartlett Publishers, Boston. 
Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser, C., Krieger, M., Scott, M., Zipursky, S. L., Darnell, J. (2003) Molecular 
Cell Biology. 5th ed. Freeman, New York. 
Madigan, M. T., Martinko, J. M., Parker, J. (2010) Brock Biology of Microorganisms 13th ed. Prentice Hall Pearson 
Education, NJ. 
Singleton, P.; Sainsbury, D. (2001) dictionary of Microbiology and Molecular Biology. 3rd edition. John Wiley & 
Sons, New York. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Desenvolvimento e Optimização de Produtos  3º Ano      1  º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Margarida Vieira (75 h) Carga letiva na UC:  75h ( 5h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 

A. Entender e ganhar experiência no processo de desenvolvimento de produtos alimentares  

B. Adquirir conhecimentos em tecnologia de ingredientes usados em produtos alimentares.   

C. Ser capaz de preparar um protótipo de um novo produto alimentar.  

D. Ser capaz de identificar os desafios envolvidos no desenvolvimento de um novo produto alimentar e 

como encontrar soluções.   

E. Ser capaz de planear experiências 

F. Saiba elaborar as folhas técnicas específicas de matéria-prima e produto final  

G. Compreenda as técnicas e conhecimentos relacionados com o produto em desenvolvimento.   

H. Desenvolva competências de pensamento crítico relacionado com produtos alimentares 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 
1. Fases no desenvolvimento de novos produtos alimentares, planeamento e gestão de produtos.  

2. Tendências em design de produtos. Ideias sobre novos produtos. Conceito de produto. Design de 
produto.    

3. Tecnologia dos ingredientes. Hidratos de carbono, proteínas, gordura, estabilizadores, sabores, 
corantes.   

4. Análise sensorial de produtos. Análise descritiva de produtos de um protótipo. Testes de preferência.  

5. Planeamento de experiências. Um fator por vez (OFAT) ou projeto de experiências (DOE). 
Identificação e classificação dos efeitos dos factores do produto sobre os provadores – Designs fatoriais 
a 2 níveis completos e incompletos. Designs de mistura.  

6. Otimização de formulações. Otimização numérica e gráfica usando a metodologia de superfície de 
resposta (RSM).  

7. Validação da fórmula ótima. Testes de tolerância. Testes de Consumidor do produto acabado.  

8. Elaboração e avaliação de folhas de especificação técnicas: Matérias-primas e produto acabado. 



 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

Nas secções anteriores os objetivos e competências estão identificados por letras e o conteúdo está 

devidamente numerado. À semelhança de uma matriz de alinhamento poderá assim observar-se para 

que competência é que os conteúdos programáticos contribuem 

1. A 

2. A 

3. A,B 

4. A, B, C, G, H 

5. D, E, G, H 

6. E, G, H 

7. E, G, H 

8. F, G, H 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Os temas serão tratados em aulas teóricas veiculadas pela docente. A cada grupo de estudantes será 
exigido que desenvolvam um novo produto aplicando todos os ensinamentos teóricos e em que é 
utilizado um software de planeamento de experiências. O trabalho resulta num relatório escrito. A 
avaliação será feita da seguinte maneira: Componente teórica individual (teste individual 25%); 
Componente prática (Projeto + Relatório-75%). 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

Através das metodologias de ensino propostas, os alunos conseguirão atingir os objectivos definidos, 

uma vez que serão utilizadas diferentes metodologias, o que resultará em aulas bastante interativas. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Aaron L. Brody, John B. Lord, Developing new food products for a changing marketplace 2. 
ed.: Boca Raton, Fla.: CRC Press : 2007 : xxiv, 587 p. :  ISBN: 978-0-8493-2833-6  

Anderson, M.J., Whitcomb, P.J. 1996. Optimization of paint formulations made easy with computer-aided 

design of experiments for mixtures. J. of Coatings Technol., 68 (858), 71-75. 

Anderson, M.J., Whitcomb, P.J. 1999. Computer-aided tools for optimal mixture design. PCI Paint and 

Coatings Industry Magazine. 15 (11), 68. 

Box, G.E.P., Hunter, W.G., and Hunter, J.S. 1978. Statistics for experimenters. John Wiley & Sons, New 

York.  

Branger, E.B., Sims, C.A., Schmidt, R.H., O’keefe, S.F. and Cornell, J.A. 1999. Sensory characteristics of 

cottage cheese whey and grapefruit juice blends and changes during processing. J. of Food Sci. 64 

(1), 180-184. 

Brody, A.L., Lord, J.B. 2000. Developing new food products for a changing marketplace. 

 



 

 FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ……. 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Gestão da Qualidade  3º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Eduardo Bruno Oliveira Esteves (75 h) Carga letiva na UC: 75  h (5 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

… Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
A) Compreender os conceitos fundamentais para a Gestão da Qualidade assim como a organização do 
sistema institucional português de Qualidade;  
B) Conhecer e aplicar as normas nacionais e internacionais aplicáveis à Gestão da Qualidade;  
C) Compreender os conceitos básicos para o efetivo controlo da qualidade na indústria alimentar, com 
particular ênfase em sistemas de autocontrolo (HACCP e NP EN ISO 22000:2005) e em algumas das 
técnicas utilizadas no Controlo Estatístico da Conformidade/Qualidade;  
D) Aplicar as técnicas de Controlo Estatístico da Qualidade, nomeadamente de controlo estatístico do 
processo e de amostragem para aceitação. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

1.Conceitos fundamentais relacionados com Qualidade.  

2.Organização da função-qualidade.  

3.Controlo da qualidade (princípios, ferramentas e implementação): HACCP (conceitos, princípios, árvore de 

decisão, plano de HACCP, ISO 22000).  

4.Controlo estatístico da conformidade: a. Gráficos de controlo. b. Amostragem para aceitação: Planos de 

amostragem.  

5.Custos da Qualidade.  

6.Melhoria da qualidade.  

7.Manual da qualidade.  

8. Auditorias da qualidade  

9.Sistemas de gestão da qualidade (e.g. NP EN ISO 9001/2/4).  

10.Sistema Português da Qualidade. 

  

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
Nas secções anteriores identificaram-se os objetivos e competências com letras e numeraram-se os 
conteúdos. De forma similar àquela preconizada por uma matriz de alinhamento, listam-se as 
competências para as quais os conteúdos programáticos contribuem: 
 
1 a 5 e 6 a 10 – A,B,C 
4 – D 



 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Exposição teórica; Resolução de exercícios/problemas; Estudo de casos; Discussão em aula. 
Metodologia de avaliação: duas provas de avaliação, teórica e teórico-prática, com ponderação de 40% e 50% da 
nota final, respetivamente, e elaboração de um ensaio/trabalho escrito sobre um tópico relevante/interessante 
mas não-diretamente abordado nas aulas, valendo 10%. Pretende-se envolver os alunos no processo de avaliação 
dos trabalhos semestrais através da utilização de um sistema avaliação-por-pares adaptado para incluir os 
estudantes. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
O desenvolvimento de conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições teóricas, 
aplicações na resolução de exercícios/problemas e análise/estudo de caso, permitindo a aplicação do 
conhecimento adquirido, bem como a consolidação das competências aprendidas. Mais ainda, pretende-
se, por um lado, desenvolver nos estudantes capacidades de, em grupo ou de forma individual, 
procurarem informação credível, estudarem um assunto e apresentarem sucintamente informação sobre 
um tópico relacionado com os conteúdos programáticos; e, por outro lado, envolver os alunos no 
processo de ensino-aprendizagem com a participação no sistema (adaptado) de avaliação através da 
revisão-por-pares dos trabalhos dos colegas. 

 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Cianfrani CA, Tsiakals JJ, West JE (2001) ISO 9001: 2000 explained. 2nd Ed. Am. Soc. Quality.  
Duret D & Pillet M (2009) Qualidade na produção. Da ISO 9000 ao Seis Sigma. LIDEL Ed. Técnicas Lda.  
Esteves E (2004) Controlo estatístico da qualidade de produtos alimentares: gráficos de controlo. Tecnovisão, Rev. 
Divulg. Tecnol. 16: 20-23  
Esteves, E. (2005) Controlo estatístico da qualidade de produtos alimentares: planos de amostragem para a 
aceitação. Tecnovisão, Rev. Divulg. Tecnol. 17: 13-17  
Lopes A, Capricho L (2007) Manual de gestão da qualidade. Editora RH Lda.  
Mitra A (1993) Fundamentals of quality control and improvement. Macmillan Publ. Co.  
Montgomery DC (2005) Introduction to Statistical Quality Control. 5th Ed., John Wiley & Sons.  
Ramos Pires A (2004) Qualidade. 3ª Ed., Edições Sílabo Lda.  
Rivera Vilas LM (1995) Gestion de la calidad agroalimentaria. Ediciones Mundi-Prensa & A. Madrid Vicente, 
Ediciones, México & Madrid.  
Catálogo de Normas NP. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Higiene e Segurança Alimentar  3 º Ano             1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável: Isabel Maria Carneiro Ratão (75 h) 

 Carga letiva na UC:   75  h (5 h/semana) 
 

Outros docentes:  

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
Esta unidade curricular tem como objetivo fornecer ferramentas que permitam: 
 
A. Conhecer e entender as diferenças entre Higiene e Segurança dos Alimentos 
B. Identificar e distinguir os diferentes tipos de perigos na cadeia alimentar 
C. Aprender a fazer a avaliação dos riscos presentes na cadeia alimentar 
D. Estabelecer planos de higienização 
E. Adquirir os conceitos básicos sobre os Princípios do Sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos  
Críticos (HACCP) 
F. Conhecer, compreender e aplicar árvores de decisão 
G. Conhecer e compreender os passos preliminares para estabelecer um Plano HACCP (Pré-requisitos) 
H. Implementar e manter processos de verificação/validação do Sistema HACCP 
I. Aplicar as competências adquiridas em casos práticos 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

1. Conceitos de higiene alimentar 

1.1. Definição 

1.2. Evolução 

1.3. Requisitos legais 

2. Conceitos de segurança alimentar 

2.1. Definição 

2.2. Evolução 

2.3. Requisitos legais 

2.4. Perigos nos alimentos  

3. Avaliação do risco na cadeia alimentar  

4. Rastreabilidade e marca de salubridade na produção de alimentos  

5. Pré-requisitos do Sistema HACCP  

6. Sistema HACCP  

6.1. Evolução, definições e princípios  

6.2. Sistema HACCP: vantagens e limitações  

6.3. Sistema HACCP: Passos de implementação  

6.3.1. Passos do Programa de Pré-Requisitos  

6.3.2. Princípios do Sistema HACCP  

6.3.2.1. Passo 6 – PRINCÍPIO 1  



 

6.3.2.2. Passo 7 – PRINCÍPIO 2  

6.3.2.3. Passo 8 – PRINCÍPIO 3  

6.3.2.4. Passo 9 – PRINCÍPIO 4  

6.3.2.5. Passo 10 – PRINCÍPIO 5 

6.3.2.6. Passo 11 – PRINCÍPIO 6 

6.3.2.7. Passo 12 – PRINCÍPIO 7 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 

A coerência dos conteúdos programáticos (números) com os objetivos (letras) será demonstrada através da 

seguinte matriz de alinhamento: 

1 – A, B 

2 – A, B 

3 – C 

4 – E 

5 – D, E, G, I 

6 – F, H, I 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
As aulas teóricas serão lecionadas por exposição das diversas matérias. As restantes serão lecionadas através de 
métodos de aprendizagem ativa, em que os alunos realizam trabalho de grupo em sala. Estes trabalhos de grupo 
consistirão na simulação da conceção de um sistema HACCP, com base na legislação adequada, o que permitirá 
aos alunos ter um conhecimento profundo da referida legislação. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 

Através das metodologias de ensino propostas os alunos conseguirão atingir os objetivos através da obtenção de 

conhecimentos nas áreas referidas proporcionada por exposições teóricas, e do desenvolvimento desses mesmos 

conhecimentos através de uma metodologia tipo formação-ação, que permita garantir uma aprendizagem dos 

conceitos expostos, através da aplicação imediata dos conceitos teóricos a situações práticas concretas (caso 

estudo). 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
ICMSF. (2004). Microorganismos de los alimentos 7. Análisis microbiológico en la gestión de la seguridad 
alimentaria, 1ª Edicion, Editorial ACRIBIA, S.A. ISBN: 978-84-200-1037-3 [Biblioteca Penha: CDU 579/67 INT Mic] 
REGULAMENTO (CE) N.o 1441/2007 DA COMISSÃO de 5 de Dezembro de 2007 que altera o Regulamento (CE)n.o 
2073/2005 relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios. 
REGULAMENTO (CE) N.º 852/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004 relativo à 
higiene dos géneros alimentícios. 
REGULAMENTO (CE) N.º 853/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004 que 
estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal. 
REGULAMENTO (CE) N.º 854/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004 que 
estabelece regras especificas de organização dos controlos oficiais de produtos de origem animal destinados ao 
consumo humano. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Nutrição e Toxicologia de Alimentos 3º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS:  

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Gil Vicente da Conceição Fraqueza (37,5 h) Carga letiva na UC:     37,5  h (2,5    h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

Jessie Mara Donaire Bosisio de Melo (37,5 h) Carga letiva na UC: 37,5 h (2,5h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 caracteres) 

A- Compreender os conceitos de alimentação e nutrição.        

B- Conhecer a qualidade nutricional dos alimentos e as fontes alimentares dos nutrientes energéticos e 

reguladores. 

C- Conhecer as funções dos nutrientes no organismo e compreender as situações de carência e toxicidade 

dos mesmos. 

D- Relacionar nutrição e saúde. 

E- Criar a consciência dos perigos tóxicos a que estamos expostos.   

F- Reconhecer a importância da Toxicologia como determinante na melhoria da qualidade dos alimentos, 

bem como do ambiente e da saúde das populações. 

G- Conhecer os principais índices e testes toxicológicos. 

H- Dar indicações sobre a toxicidade de moléculas que se encontrem presentes nos alimentos, bem como 

modos de diminuir a sua presença nos alimentos. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1- Avaliação nutricional dos indivíduos.Necessidades energéticas diárias. Valor energético dos alimentos. 

2-Nutrientes energéticos: Hidratos de carbono, lípidos e proteínas. Nutrientes reguladores: Vitaminas e 

minerais.  

3- Nutrição e saúde. 

4-Princípios de toxicologia. Dose/Resposta. Segurança. Toxicocinética. Toxicodinâmica. Testes 

toxicológicos. Toxicologia clássica. Toxicologia genética.  

5-Biotransformação. Efeitos da dieta na biotransformação. Indução metabólica. 

6-Contaminantes tóxicos presentes nos alimentos provenientes de efluentes/resíduos industriais. 

Hidrocarbonetos clorados. Dioxinas e PCBs. Metais pesados.  

7- Aditivos alimentares. Pesticidas. 

8-Substâncias tóxicas formadas durante o processamento de alimentos. Toxinas de origem microbiana. 

Substâncias tóxicas presentes naturalmente nos animais e nos vegetais. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 caracteres) 

Os alimentos são essenciais para o desenvolvimento e manutenção da saúde dos indivíduos por isso os 

alimentos devem ser produzidos de modo a não perturbarem a saúde dos indivíduos. Deste modo, muitas 

substâncias tóxicas podem existir nos alimentos, contaminar os alimentos ou formarem-se durante o seu 



 

processamento por isso é importante conhecer quais os efeitos destas substâncias tóxicas e prevenir o seu 

aparecimento nos alimentos. Os conteúdos programáticos propostos pretendem que o aluno obtenha os 

conhecimentos essenciais a poder atuar no sentido de prevenir e diminuir os efeitos tóxicos que podem 

advir da presença dessas substâncias nos alimentos. Nas secções anteriores os objectivos estão 

identificados por letras e os conteúdos estão devidamente numerados. À semelhança de uma matriz de 

alinhamento poderá assim observar-se para que objetivo é que os conteúdos programáticos contribuem: 

1- A,B,C 

2- B,C,D 

3- A,B,C,D 

4- E,G,H 

5- F,G,H 

6- E,F,G,H 

7- E,F,G,H 

8- E,F,G,H 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

Exposição teórica de conteúdos. Trabalhos de grupo na análise de artigos técnico/científicos. Grupos de 

discussão. A avaliação é feita nos seguintes termos: A classificação será obtida pela realização de dois 

testes escritos ou pela realização de um exame final (ponderação de 80%) e pela apresentação/discussão de 

artigos técnico/científico. (ponderação de 20%). 
 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular (3000 

caracteres) 

O desenvolvimento de conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições teóricas e ainda 

pela aquisição de conhecimentos através da análise de artigos técnico-científicos em grupo e sua exposição 

levando à criação de grupos de discussão e interiorização de conceitos de forma mais facilitada. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

ALMEIDA, M. D. V. & AFONSO, C. I. P. N. - Princípios básicos de Alimentação e Nutrição. Universidade Aberta, Lisboa, 2001 
  
ALTUG, T., Introdution to Toxicology and Food. CRC Press. Boca Raton. Florida. 2003 
 
CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO, INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE.(INSA) – Tabela de 
Composição de Alimentos. Lisboa, 2006. 
 
CONCON, J. M., Food Toxicology  vol I e II. Marcel Dekker Inc. New York. 1988 
 
GARROW, J. S.;  JAMES, W. P.; RALPH, A. – Human Nutrition and Dietetics. New York: Churchill Livingstone, 10th ed., 2000 
 
 
HELFERICH, W. e Wenter, C, K., Food Toxicology. CRC Press. New York. 2001 
 
 
KLAASSEN, C.D. and Watkins III, J.B., Casarett & Douls Toxicology: The Basic Science of  Poisons. 8th edition.McGraw-Hill. New 
York. 2013 
 
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP; S. – Krause’s Food, Nutrition, & Diet Therapy.  W. B. Saunders Company, 10th edition, 2000 
 
SHIBAMOTO,T. e BJELDANES, L.F., Introduction to Food Toxicology. 2nd Edition. Academic Press Lda. London. 2009 



 

 
 
 
 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): PROTECÇÃO AMBIENTAL 

 3º Ano            1 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   PATRÍCIA CABRITA (75 H) 

 Carga letiva na UC:  75h (5 h/semana) 
 

Outros docentes:  

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 

Compreender e reconhecer conceitos relacionados com a poluição atmosférica, águas residuais e 

resíduos sólidos urbanos.  

Conhecer e identificar os procedimentos relativos aos tratamentos efectuados nos diferentes 

tipos de poluição estudados. 

 
. 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1. Poluição atmosférica 

Alterações atmosféricas globais. 

Descrição dos principais poluentes atmosféricos. 

Controlo de emissões gasosas. 

Controlo de partículas em suspensão. 

Problemas de poluição industrial do ar. 

2. Água Residual Doméstica e Industrial: quantidades, tratamento, descarga, reutilização. 

Tratamento preliminar; tratamento primário; tratamento secundário; tratamento terciário e 

avançado.  

Reutilização para fins industriais ou para fins de água potável; descargas para as áreas de 

aquacultura, etc. 

Sistemas de pequena escala (casas privadas, pequenas comunidades). 

 

3. Lamas resultantes do tratamento de Águas Residuais. 



 

Quantidades. 

Tratamentos mais adequados. 

 

4. Resíduos sólidos municipais: composição, quantidades, reciclagem. 

Separação: na fonte, no local, etc. 

Recicláveis. 

Incineração. 

Compostagem. 

Digestão anaeróbia. 

Aterros sanitários. 

 

5. Bioremediação. 

Aplicação em solos, sedimentos, aquíferos, rios/lagos, águas marinhas. 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

Os alunos serão capaz de definir e distinguir as diferentes fontes de contaminação que 

contribuem para a poluição atmosférica, poluição das águas residuais e dos resíduos sólidos 

urbanos. 

Os conceitos adquiridos permitirão a identificação das várias fases de tratamento em cada um 

dos casos estudados.  

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 

A avaliação da disciplina terá as seguintes componentes: 

1)  Uma monografia com um máximo de 2500 palavras sobre um tema à escolha no 

contexto do conteúdo programático da disciplina. A monografia deverá ser realizada 

individualmente. A monografia corresponde a 40% da nota final. O conteúdo da 

monografia deverá ser apresentado oralmente (sugere-se a utilização de Power Point), 

num período máximo de 15 minutos. 

2) Um teste de avaliação sobre o conteúdo programático da disciplina que representará 50% 

da nota final da disciplina. 

3) Apresentação oral individual de um artigo sobre um tema à escolha, cujo conteúdo esteja 

relacionado com o programa da disciplina. Esta componente irá representar 10% da nota 

final da disciplina. As datas para as referidas apresentações orais serão posteriormente 



 

afixadas para consulta dos alunos. 

Alternativamente os alunos poderão realizar os exames que irão decorrer nas datas aprovadas 

pelo Conselho Pedagógico do ISE. 

 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

As aulas teóricas permitirão a projecção de slides com exposição e explicação dos conteúdos 

programáticos. 

Resolução de problemas pelos alunos onde previamente serão resolvidos exercícios pelo docente 

para motivar o desempenho do aluno. 

As aulas tutoriais permitirão a resolução individual ou em grupo de casos práticos. 

 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

Braga, J. e Morgado, E. 2007 Guia do Ambiente Monitor 

Davis, L.M. and Masten, S.J. 2004 Principles of Environmental Engineering and Science. 

McGraw-Hill. 

Eckenfelder, W.W. 2000. Industrial Water Pollution Control, 3 
rd

 edition, McGraw-Hill. 

Eweis, J.B, Ergas, S.J., Chang, D.P. Y. and Schroeder, E.D. 1998. Bioremediation 

Principles, McGraw-Hill.  

Hammer, M.J. 2001. Water and Wastewater Technology, 4
th

 edition, Prentice Hall. 

Metcalf and Eddy. 2003. Wastewater Engineering – Treatment and Reuse. 4
th

 Edition, 

McGraw-Hill. 

Rittmann, B. E. And McCarrty, L.P 2001 Environmental Biotechnology: principles and 

applications. McGraw-Hill 
 
 
 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Desenvolvimento de Processos Industriais 3º Ano      2  º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Margarida Vieira (75 h) Carga letiva na UC:  75h ( 5h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC: ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
A. Saber desenvolver um novo processo ou a adaptar um produto tradicional para a produção industrial 

ou para criar uma secção de uma produção, aplicando as regras de higiene de segurança.  

B. Saber usar um software de simulação SUPERPRO DESIGNER. 

C. Desenvolver capacidade de comunicação através de email ou por telefone com empresas do ramo 

alimentar produtoras de matérias primas (alimentos, ingredientes, materiais de embalagem, etc) ou de 

equipamentos para pedir folhas de especificação ou preços. 

D. Saber realizar uma análise financeira do projecto de modo a avaliar a sua viabilidade. 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1. Estudo Técnico 

Seleção do processo,  
 Descrição detalhada  
 Diagrama do fluxograma do processo   
 Diagrama de Tubagens  

Lista de Equipamento 
Folhas de especificação das matérias-primas  

1.1 Balanços de Massa e de energia 
1.2 Embalagem e rotulagem 
1.3 Projeto de equipamento preliminar 

Folhas de especificação de equipamento e serviços 
Cronograma de produção 

2. Avaliação económica 
 

2.1 Introdução ao projeto de investimento 
Passos principais na preparação e análise  
Como apresentar o relatório  
Principais erros cometidos  

2.2 Elementos principais no projeto de investimento 
Cálculo do custo de investimento  
Cálculo do capital operacional –fixo e circulante  
Plano de financiamento  
Análise de rendibilidade 
Capital investido 
Conceito de Cash flow   
Vida do Projeto 
Valor Residual 



 

2.3 Avaliação Económica e análise 
Cash Flow Descontado  
Valor Presente Líquido 
Taxa Interna de Retorno  
Período de Pagamento de Retorno  
Retorno do Investimento 

2.4 Análise de Sensibilidade e de Risco  

2.5 Avaliação de diferentes cenários  

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

Nas secções anteriores os objetivos e competências estão identificados por letras e o conteúdo está 

devidamente numerado. À semelhança de uma matriz de alinhamento poderá assim observar-se para 

que competência é que os conteúdos programáticos contribuem: 

1. A, B, C 

2. D 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Os temas serão tratados em aulas teóricas veiculadas pela docente com a revisão geral do assunto 

cobrindo quer os tópicos fundamentais quer os aplicados. A aprendizagem é baseada no aprender 

fazendo onde grupos de estudantes são desafiados a projetar uma linha de produção para um alimento 

específico. O trabalho resulta num relatório escrito. A avaliação será feita da seguinte maneira  

Assistência das aulas – 20% + Projeto – 50% + Apresentação oral e Discussão – 30% 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
Através das metodologias de ensino propostas, os alunos conseguirão atingir os objetivos definidos, 
uma vez que serão utilizadas diferentes metodologias, o que resultará em aulas bastante interativas. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 

ABECASSIS, Fernando e CABRAL, NUNO, Análise Económica e Financeira de Projectos, Fundação 

Calouste Gulbenkian, 3ª Edição, Lisboa, 1991 

BARROS, Carlos, Decisões de Investimento e Financiamento de Projectos, Edições Sílabo, 3ª Edição, 

Lisboa, 1994 

BASTARDO, Carlos e GOMES, António Rosa, O Financiamento e as Aplicações Financeiras das 

Empresas, Texto Editora, 4ª Edição, Lisboa, 1995  

Douglas, J.M. (1988) Conceptual Design of Chemichal processes. McGraw-Hill, NY. 

HARRISON, R. G. Todd, P. W., Rudge, S. R. Petrides, (2002).  Bioseparations Science and Engineering. 

HOYLE, D. 2001.ISO 9000 – Quality Systems Handbook. 4
th
 edition. Butterworth Heinemann. 

ISO 9000:2000 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary 
ISO 9004:2000 Quality management systems -- Guidelines for performance improvements 
MAROULIS, Z.B. and Saravacos, G. D. Food Plant Economics, Taylor & Francis Group, LLC. New York, 

2008.  

 

 

http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=29280&rss=detail
http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=28692&rss=detail


 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM 12/13 

Unidade Curricular (UC): EMPREENDEDORISMO E MARKETING 

 3º Ano          2 º Semestre 

Nº de ECTS:  

Docente responsável:   CÉLIA VEIGA (75 H) 

 
Carga letiva na UC:  75     h (5 
h/semana) 
 

Outros docentes:  

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 

Proporcionar ao estudante o conhecimento teórico sobre os principais temas da criação de empresas, 

permitindo-lhe diagnosticar a situação de partida, conhecer o poder de resposta dos mercados, 

estabelecer a ideia de negócio que pretende desenhar, concretizar o plano de negócios e familiarizar-se 

com metodologias e técnicas que permitam ao aluno aplicar o marketing e a inovação à realidade 

socioeconómica e empresarial. 

Competências Genéricas: 

- Entender o significado do empreendedorismo e da inovação, 

- Detetar e identificar oportunidades de negócio; 

- Conhecer os fundamentos do marketing,  

- Aplicar os princípios e técnicas do marketing, em distintos contextos.  

 

Competências Específicas: 

- Conhecer e saber aplicar o plano de negócios, 

- Contextualizar o instrumental de marketing no seio de uma empresa/organização. 

- Diagnosticar e diferenciar variáveis do processo de marketing,  

- Definir as etapas e conteúdos do plano de marketing. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 

1. Empreendedorismo, conceito e evolução ao longo do tempo 
2. O Processo Empreendedor 
3. Modelo de negócio 
4. Estruturas de apoio ao Empreendedorismo em Portugal  
5. Criatividade e Inovação 



 

6. O Plano de negócios como ferramenta de gestão 
7. Introdução ao Marketing 
8. O Mercado 
9. Estratégias e Objetivos de Marketing 
10. O Marketing-Mix 
11. Controlo e Avaliação 
. 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

As relações entre os objetivos e os conteúdos programáticos são coerentes no sentido de fornecer ao 
estudante conhecimento básico sobre o processo de criação de empresas assim como desenvolver 
competências de análise estratégica e aplicação de estratégias de marketing. Neste último contexto, 
esta unidade curricular tem como objetivo dotar o estudante de um conjunto de conceitos e técnicas de 
marketing, que estimulem a sua aplicação no contexto empresarial/organizacional. A componente 
operacional é abordada ao nível dos elementos que estabelecem a ponte com a estratégia, dotando o 
estudante de uma visão global do que fazer, e limitada aos aspetos mais prominentes no como fazer. 
O estudante é sensibilizado para a importância da adoção da orientação de marketing no quadro da 
ação comercial das empresas/organizações, e são-lhe facultados conhecimentos acerca de 
instrumentos de diagnóstico sobre a empresa e os seus meio-ambientes: geral e específico.  
Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 

A metodologia de ensino incluirá o debate, englobado na exposição dos conteúdos programáticos; 

trabalhos de grupo; e estudos de caso.   

A avaliação da disciplina resulta das seguintes componentes e respetivas ponderações: 

1) Componente teórica (60%) – esta componente será constituída pela informação resultante de 1 
teste escrito. 
 

2) Componente prática (40%) – resulta da informação obtida através da realização de 1 trabalho de 
grupo - 3 a 5 estudantes – sobre a análise estratégica de uma empresa inovadora e 
preferencialmente no sector alimentar e de âmbito regional (máximo de 3000 palavras).  
 

3) Terá aproveitamento na unidade curricular e será dispensado da prestação de provas de exame o 
aluno que obtiver classificação igual ou superior a 10 (dez) valores na avaliação de frequência. Os 
alunos que obtiverem nota de frequência inferior a 10 (dez) valores serão admitidos a exame. 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

A metodologia seguida privilegia a exposição e análise aos conceitos, fornecendo 

conhecimentos fundamentais de empreendedorismo e de marketing, aprofundando o seu 

conhecimento e o âmbito da sua aplicação, acompanhada da discussão de casos reais 

contemporâneos ilustrando aplicações de empreendedorismo e na formulação de estratégias 

de marketing, numa perspetiva de abordagem eminentemente prática. A realização regular de 

exercícios incidindo em pequenos estudos de caso, visitas de estudo e / ou workshops com 

empresários sobre temáticas associadas de atualidade complementa a formação escolar. Por 

outro lado, uma das componentes de avaliação reside na realização de trabalhos em grupo, 



 

onde se pretende que os estudantes evidenciem a sua capacidade de aplicação dos conceitos 

adquiridos na resolução de problemas comuns no âmbito da disciplina e o desenvolvimento de 

competências de trabalho em equipa, muito importantes na contexto do empreendedorismo e 

na área comercial. 

 

 

 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

Alípio, S. (2006), Guia do Empreendedorismo – Estruturas e Apoios ao Empreendedorismo em Portugal, 

ANJE. On-line. [20-02-2011]. Available on: http://www.anje.pt . 

IAPMEI (2006), Como elaborar um Plano de Negócios: O SEU GUIA PARA UM PROJECTO DE SUCESSO. 

On-line. [20-02-2011]. Available on: http://www.iapmei.pt . 

IAPMEI (2006), Guia Prático do Capital de Risco. On-line. [20-02-2011]. Available on: 

http://www.iapmei.pt . 

Jobber, D. (2013), Principles and Practice of Marketing, 17th edition, McGraw-Hill, London. 

Kotler, P., Armstrong, G. (2012), Principles of Marketing, Prentice Hall, London. 

Lindon, D., Lendrevie, J., Dionísio, P. e Rodrigues, J. (2009), Mercator XXI – Teoria e prática do 

marketing, 12.ª Ed., Publicações Dom Quixote, Lisboa. 

Ries, E. (2011), The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create 

Radically Successful Businesses., Crown Business, New York. 
 

 

http://www.anje.pt/
http://www.iapmei.pt/
http://www.iapmei.pt/
http://www.amazon.com/Lean-Startup-Entrepreneurs-Continuous-Innovation/dp/0307887898/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1383908730&sr=1-5&keywords=entrepreneurship+marketing
http://www.amazon.com/Lean-Startup-Entrepreneurs-Continuous-Innovation/dp/0307887898/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1383908730&sr=1-5&keywords=entrepreneurship+marketing


 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

ESTÁGIO  3º Ano          2º Semestre 

Nº de ECTS: 15 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Paula Maria Nunes Alberto Carrasquinho Pires Cabral (não aplicável / 

not applicable) 
Carga letiva na UC:      h (h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
Esta unidade curricular foi desenhada para (i) proporcionar aos alunos um contacto directo com práticas 
profissionais e formas de intervenção ligadas às competências desenvolvidas ao longo do curso, (ii) 
desenvolver capacidades de relacionamento humano dos alunos para o desempenho profissional futuro 
e (iii) fomentar e apoiar o intercâmbio entre a instituição de ensino e o tecido empresarial. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 
O programa de estágio deve enquadrar-se no âmbito das matérias versadas durante as componentes de 
formação geral, científica e tecnológica do Curso de Licenciatura em Engenharia Alimentar. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
Não aplicável. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
O plano de estágio é definido previamente entre o Professor Orientador e o Supervisor na 
empresa/instituição de acolhimento. A formação ocorre em contexto de trabalho sob a supervisão do 
responsável durante 8 semanas. O restante período de tempo destina-se á realização do Relatório Final 
de Estágio. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
Não aplicável. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Não aplicável. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

LABORATÓRIOS INTEGRADOS  3º Ano          2º Semestre 

Nº de ECTS: 15 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Paula Maria Nunes Alberto Carrasquinho Pires Cabral (não aplicável / 

not applicable) 
Carga letiva na UC:      h (h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
Esta unidade curricular foi desenhada para que o estudante possa desenvolver um projecto aglutinador 
das competências adquiridas ao longo do curso. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

 
O programa de laboratórios integrados deve enquadrar-se no âmbito das matérias versadas durante as 
componentes de formação geral, científica e tecnológica do Curso de Licenciatura em Engenharia 
Alimentar. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
Não aplicável. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
A metodologia de ensino/aprendizagem terá como principal característica a integração das matérias 
abordadas ao longo do curso com a prática, sendo a estratégia pedagógica centrada no aluno.  
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

 
Não aplicável. 
 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 
Não aplicável. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Opção – Processamento e análise de bebidas alcoólicas  3º Ano           2  º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Ludovina Rodrigues Galego (75 h) Carga letiva na UC: 75  h ( 5  h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

 
A - Conhecer o processamento de bebidas alcoólicas: cerveja, vinho, destilados e licores. 
B - Realizar análises físico-químicas de controlo de qualidade das bebidas alcoólicas: teor alcoólico, 
extrato seco, acidez total, volátil e fixa, açúcares redutores, pH, densidade, concentração de dióxido de 
enxofre, doseamento do cobre, índice de fenóis totais e antocianinas totais. 
C - Conhecer os perfis de voláteis de algumas das bebidas preparadas em laboratório. 
D - Conhecer indústrias de bebidas alcoólicas regionais. 
 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1. Cerveja - Os ingredientes básicos da cerveja: água, malte, lúpulo, fermentos, adjuntos. 
Produção de cerveja: produção do malte, preparação do mosto (sacarificação, filtração, adição 
de lúpulo, fervura do mosto, decantação, resfriamento), dosagem do fermento, fermentação, 
maturação, clarificação, engarrafamento, pasteurização. Classificação da cerveja, suas 
principais características e defeitos. 

2.  Vinho - Os ingredientes básicos do vinho: uvas, água, fermento. Aditivos e higiene dos vinhos. 
Produção de vinho branco e tinto: prensagem e obtenção do mosto, fermentação alcoólica e 
malo-láctica, maturação, trasfegas, clarificação e embalagem. Os vinhos de frutas (maçã, pera, 
laranja, entre outros). Os compostos químicos dos vinhos, sua análise. 

3.  Bebidas fermento destiladas - Bebidas destiladas – aguardentes (vínicas, bagaceiras, frutos, 
cereais). Processamento de bebidas destiladas: fermentação, destilação, envelhecimento. 
Principais compostos aromáticos e sua análise. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

 
Conteúdos programáticos – Objetivos 

A – 1, 2, 3 
B – 1, 2, 3 
C – 1, 2, 3 
D – 2, 3 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

 
Aulas teóricas essencialmente expositivas. As aulas práticas – produção e respetivas análise 
obrigatórias e complementares à bebida preparada. Aulas de orientação tutorial – orientação nas 
pesquisas e na planificação para a preparação, quer de trabalhos práticos quer de trabalhos 
teóricos. 



 

Avaliação - A avaliação desta disciplina pressupõe a realização de 1 teste, cada teste com um 
peso de 40 % para a avaliação final, a realização de um trabalho de grupo, com um peso de 40 % 
cada para a nota final e a apresentação de um caderno de laboratório com um peso de 20 % para 
a nota final. Os trabalhos podem envolver pequenas demonstrações experimentais. Os alunos, 
que tenham nota inferior a 8 no teste ou na avaliação do trabalho, poderão fazer exame final. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem 

da unidade curricular (3000 caracteres) 

 

Por se tratar de uma opção só os alunos interessados é que a frequentam o que facilita a aprendizagem. 

Nas aulas prática os alunos escolhem a sua bebida preferida para desenvolver. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

 

 Clarke R.J.; Bakker, J.; (2004).  Wine Flavour Chemistry, Blackwell Publishing Ltd, Índia. 

 Ferrando, M.; Güell, C.; López, F.; (1998). Industry Wine Making: Comparison of Must 
Clarification, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46, 1523-1528. 

 Galego, L.R., Almeida, V.R., (2007). Aguardentes de frutos e licores do Algarve, Colibri, Lisboa. 

 George, H. (2002). Elaboración artesanal de licores, Editorial Acríbia, S. A., Zaragoza. 

 Grainger, K. (2009). Wine Chemistry and Biochemistry, Wiley-Blackwell, United Kingdom. 

 Jacobson, J.L., (2006). Introduction to Wine Laboratory Practices and Procedures, Springer, 
United States of América. 

 Hornsey, H., (2007). The Chemistry and Biology of Winemaking, Royal Society of Chemistry, 
Cambridge. 

 Ribéreau-Gayon, P.; Dubourdieu, D.; Donèche, B.; Lonvaud, A. (2005).  Handbook of Enology - 
The Microbiology of Wine and Vinifications, Volume1, Wiley. 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Produção Primária para as Agro-indústrias 
 3º Ano            2 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Jorge Alberto dos Santos Guieiro Pereira (75 h) Carga letiva na UC: 75 h (5 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h (h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

Dar a conhecer:  
                           A- Sistemas de produção animal (intensivo e extensivo); 
                           B- Condicionalismos e controlos dos processos ao nível da produção primária de produtos de 
                           origem animal e vegetal; 
                           C- Principal legislação relacionada com a qualidade e genuinidade destes tipos de produtos. 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1.Sistemas de produção 

  1.2.Produção de animais tipo carne 

      1.2.1.Produção de suínos 

      1.2.2.Produção de broilers  

      1.2.3.Produção de bovinos 

 1.3.Produção de leite 

 1.4.Produção de ovos 

2.Parâmetros de qualidade dos produtos 

3.Controlo dos processos 

4.Principal legislação 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

1. A 

2. A, B 

3. A, B 

4. B, C 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

Exposição teórica; Estudo de casos; Trabalhos de grupo; Discussão em aula. 
 
A avaliação pode ser realizada por exame final ou por avaliação contínua nas condições a seguir indicadas: a 
avaliação contínua é efetuada ao longo do semestre, sendo a classificação final a atribuir a resultante da 



 

realização de dois trabalhos de seminário a apresentar nas aulas práticas, em que a classificação não poderá ser 
inferior a 10 valores. O exame constará de uma prova escrita, sobre toda a matéria lecionada, sem consulta, a 
classificação não pode ser inferior a 10 valores, neste caso a classificação final será a resultante da média das 
classificações obtidas na componente prática e no exame. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

O desenvolvimento de conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições teóricas apresentando-
se ainda estudos de caso, permitindo a aplicação do conhecimento adquirido, bem como a consolidação das 
competências aprendidas. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

Abbot, P. J. et al. (1999). “Environmental Contaminants in Food”. Edited By Moffat C. F. and Whittle K. J., Sheffield 
Academic Press Ltd, England. 
Behmer, M. L. A. (1991). “Tecnologia do Leite: Produção-Industrialização-Análise”. Livraria Nibel, S.A., Brasil. 
Carmen, R. P.; George, J. M. (1998). “Poultry Meat and Egg Production”. An AVI Book Published by Van Nostrand 
Reinhold, 115 fifth Avenue, New York. 
FAO/WHO (1996). Codex Alimentarius –“ Residues of Veterinary Drugs in Foods”., Vol. III, Rome. 
Lawrie, R.A. (1985). “Meat Science”. Robert Maxwell M. C. Publishers, Pergamon Press, Great Britain. 
Reis, J. M. M. (1995). “Acerca do Porco”. Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores. 
Vieira de Sá, F.; Barbosa, M. (1990). “O Leite e os Seus Produtos”.Clássica Editora, Lisboa. 
Vieira de Sá, F.; Barbosa, M. (1990). “As Vacas Leiteiras”.Clássica Editora, Lisboa.  
 
 
 

 



 

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR – A3ES 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA ALIMENTAR 

Unidade Curricular (UC): 100 CARACTERES 

Tecnologia das Carnes 3º Ano            2 º Semestre 

Nº de ECTS: 5 

Docente responsável:   1000 CARACTERES 

Jorge Alberto dos Santos Guieiro Pereira (75 h) Carga letiva na UC: 75 h (5 h/semana) 
 

Outros docentes: 1000 CARACTERES 

 Carga letiva na UC:  h ( h/semana) 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) (1000 

caracteres) 

Dar a conhecer:  
 A- A carne como alimento; 
 B- A sistematização dos processos de fabrico dos produtos cárneos; 
 C- Os fatores que afetam a qualidade dos produtos cárneos, desde a matéria-prima até ao produto acabado 
      pronto para consumo; 
   D- Os processos de fabrico de alguns produtos cárneos e a análise crítica dos seus condicionalismos, desde a 
        matéria prima até ao produto acabado pronto para consumo. 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres) 

1.Estrutura e composição do músculo e tecidos associados 

1.2.Crescimento e desenvolvimento dos tecidos da carcaça 

1.3.Mecanismo da contração muscular 

2. Fatores que afetam a qualidade da carne 

2.1.Características do animal in vivo que afetam a qualidade da carne 

2.2.Transporte e maneio do gado antes do abate 

2.3.Processo de abate 

3. Transformação do músculo em carne e desenvolvimento das suas características organoléticas e tecnológicas 

4.  Refrigeração e congelação de carnes 

5.  Produtos de salsicharia: estudo dos processos de fabrico de produtos curados secos, cozidos e curados pelo 

fumo  

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular (1000 

caracteres) 

1.- A, B 

2.- A, B, C 

3.- A, B, C 

4.- A, B, C, D 

5.- B, C, D 



 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 caracteres) 

Exposição teórica, Trabalhos práticos no Laboratório, Trabalhos de grupo; Discussão em aula 
 
A avaliação pode ser realizada por exame final ou por avaliação contínua nas condições a seguir indicadas: a 
avaliação contínua é efetuada ao longo do semestre, sendo a classificação a atribuir a resultante da média das 
classificações obtidas na parte teórica (média das classificações obtidas em dois testes individuais sem consulta) e 
na parte prática (média aritmética de dois relatórios sobre processo estudados nas aulas práticas). Para aprovação 
na disciplina é necessário obter uma classificação igual ou superior a dez valores em cada uma das componentes 
(teórica e prática).O exame final constará de uma prova escrita, sobre toda a matéria lecionada, sem consulta, 
neste caso a classificação final será a resultante da média das classificações obtidas na componente prática e no 
exame. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular (3000 caracteres) 

O desenvolvimento de conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições teóricas, realização de 

trabalhos práticos de laboratório, permitindo a aplicação do conhecimento adquirido, bem como a consolidação 

das competências aprendidas. 

Bibliografia Principal (1000 caracteres)  

Dias, A.A. (1985). “Bioquímica Animal”. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.  
Frey, W. (1985). “Fabricación Fiable de Embutidos”. Editorial Acribia, Zaragoza, España. 
Gerhardt, U. (1980). “Aditivos y Ingredientes”. Editorial Acribia, Zaragoza, España. 
Girard, J.P. (1991). “Tecnología de la Carne y de los Productos Cárnicos”. Editorial Acribia, Zaragoza, España. 
Hedrick, H.B.; Aberle, E.D.; Forrest, J.C.; Judge, M.D. and Merkel, R.A. (1993). “Principles of Meat Science”. 
Kendall/Hunt Publishing Company, Iowa, U.S.A. 
Lawrie, R.A. (1985). “Meat Science”. Pergamon Press, Great Britain. 
Pearson, A. M. and Gillet, T. A. (1999). “Processed Meats”. Aspen Publishers, Maryland, USA. 
Varnam, A. H. and Sutherland, J. P. (1995). “Meat and Meat Products”. Chapman and Hall, London, UK. 
Wilson, N.R.P.; Dyett, E.J.; Hughes, R.B. and Jones, C.R.V. (1981). “Meat and Meat Products”. Applied Science 
Publishers LTD, Essex, U.K. 
 
 

 


