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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanalíticas 

 

Unidade Curricular: 15707 – Ciências Bioanalíticas e Sociedade 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 524 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Teresa Borralho Marques dos Carvalhos 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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75       45                                     30 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

  Unidade curricular introdutória onde se pretende, com exemplos do quotidiano a aplicação das áreas analíticas nas diferentes 
vertentes da sociedade actual (Controlo de qualidade ambiental, alimentar, agro-ambiental, de águas e efluentes, pré-clínica e 
controlo analítico em âmbito forense). É também seu objectivo promover a pesquisa, tratamento e análise crítica de informação 
na área das Ciências Bioanalíticas. 

Após a conclusão com sucesso nesta Unidade, o estudante deverá ser capaz de identificar as áreas de intervenção no domínio 
das Ciências Bioanalíticase e as necessidades de actuação.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Introdução ao tema da qualidade ambiental e desenvolvimento sustentável (Principais parâmetros associados ao controlo 
ambiental nos seus diferentes compartimentos). 

Introdução à temática da qualidade alimentar e seu controlo: principais parâmetros a monitorizar consoante a sua tipologia. 

Abordagem à problemática da qualidade das práticas agro-ambientais: parâmetros a monitorizar e controlos a efectuar. 

Ensaios pré-clínicos: parâmetros a monitorizar e controlos a efectuar. 

Controlo analítico em ambiente forense: exemplos. 

Metodologias  de pesquisa bibliográfica com acesso a bibliotecas científicas on-line. 

Metodologias de elaboração de um trabalho científico. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Tendo esta Unidade Curricular um carácter de sensibilização relativamente à necessidade e importância das Ciências 
Bioanalíticas para o desenvolvimento da sociedade, os conteúdos programáticos abordam as diversas áreas de intervenção 
onde os conhecimentos, aptidões e competências obtidos com esta formação  dão contributo importante para sua a gestão. 

Paralelamente abordam-se as metodologias de pesquisa bibliográfica científicas on-line a fim de os alunos, autonomamente, 
acederem a documentos científicos: Abordam-se, igualmente, as metodologias de elaboração de trabalhos científicos a fim de 
ser feito o tratamento e análise crítica de informação na área das Ciências Bioanalíticas.    

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino passam por sessões expositivas; 

 Análise de casos estudo com intervenção participativa dos alunos para discussão das situações abordadas; 
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Sessões de filmes temáticos; 

Pesquisa de informação recorrendo às bibliotecas científicas on-line. 

Visitas de estudo. 

 

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

Esta unidade curricular tem como principal objectivo estabelecer o primeiro contacto dos alunos com a aplicação das Ciências 
Bioanalíticas numa perspectiva de desenvolvimento de conhecimentos para as outras unidades da licenciatura. As 
metodologias de ensino incentivam a integração dos conhecimentos adquiridos pelos alunos em contextos “fora de sala de 
aula”, nomeadamente: recolha de informação informal, visitas de estudo, pesquisa on-line e estudo orientado. 

Por outro lado, para que se desenvolva o espírito crítico dos alunos sobre a informação pesquisada, as aulas promovem a 
intervenção participativa dos alunos na discussão e análise de situações abordadas. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste num trabalho prático individual com apresentação e discussão. (100%). 
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2015. 
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Sinha NK (2011). Handbook of vegetables and vegetable processing. Blackwell Publishing, Thessaloniki, Greece. 

Wrigley CW e Batey IL (2010). Cereal grains. Assessing and managing quality. Woodhead Publishing Limited. 

Gault, V. A., McClenaghan, N. H. (2009). Understanding Bioanalytical Chemistry: Principles and Applications. John Wiley & Sons 
– 1º Ed. 
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