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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanalíticas 

 

Unidade Curricular: 15702  - Física e Sistemas Analíticos 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 441 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Nuno Sidónio Andrade Pereira  

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

O objectivo genérico desta unidade curricular é o domínio dos conceitos básicos nas seguintes áreas da física: Mecânica 
Clássica, Mecânica dos Meios Contínuos (sólidos e fluidos), Ondas e Vibrações, Electricidade, Magnetismo, Óptica, Radiação e 
interacção da Radiação com a Matéria. Tratam-se de áreas transversais a outras matérias que são abordadas noutras unidades 
curriculares e é por isso importante que o aluno compreenda os conceitos de base. Complementarmente, pretende-se que 
aluno adquira ferramentas qualitativas e quantitativas que lhe permita interpretar fenómenos físicos e desenvolva capacidade 
analítica para realizar previsões do comportamento de sistemas físicos simples. Será dada especial atenção à ligação entre os 
tópicos apresentados e os sistemas físicos reais, nomeadamente, sistemas biológicos, aplicações tecnológicas e 
instrumentação. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução, 2. Mecânica, 3. Sólidos e Fluidos,4. Ondas e Vibrações,5. Electricidade, 6. Magnetismo, 7. Óptic e 8. Radiação e 
Matéria. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Os conteúdos estão distribuídos por oito capítulos, um por cada objectivo específico de aprendizagem. Cada capítulo é 
subdividido em secções onde são abordados os tópicos relevantes de cada área, em particular as aplicações tecnológicas e a 
instrumentação 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os tópicos são apresentados durante aulas teórico-práticas onde os conceitos são discutidos e exemplificados, recorrendo a 
meios audiovisuais quando tal for relevante e importante para a compreensão do aluno. Sempre que possível são fornecidos 
elementos de estudo adicionais onde o aluno pode aprofundar os tópicos apresentados, recorrendo, por exemplo, a recursos na 
internet. De forma a complementar a exposição e debate, o aluno resolve problemas onde aplica os conceitos discutidos 
anteriormente e treina a sua aplicação a novas situações.   

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

O processo de ensino/aprendizagem centra-se na discussão do significado dos conceitos e da sua aplicação em casos práticos. 
Sempre que possível, a exposição dos tópicos é complementada pela apresentação e discussão de casos de estudo, por 
exemplo, de sistemas 

biológicos, aplicações tecnológicas (e.g. sensores) e de instrumentação onde são aplicados os 

princípios físicos em estudo. A utilização de recursos existentes na internet permitem alargar o 
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âmbito de aplicação dos conceitos e observar diferentes condições de aplicação dos mesmos. 

Esta metodologia vai ao encontro dos objectivos da unidade curricular: dominar os conceitos e 

a sua aplicação em diversas situações e identificar a sua aplicação noutros campos. De forma complementar, a resolução de 
problemas ajuda a consolidar as competências quantitativas associadas ao processo de aprendizagem. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação desta unidade curricular é feita através da realização de uma prova escrita individual. O aluno pode ter de prestar 
uma prova oral se tal for considerado relevante 
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