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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanalíticas 

 

Unidade Curricular: 15724 - Processos Unitários 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 524 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Cristina Diniz Vicente Pardal 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
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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 15 30                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Descrever os principais processos unitários e equipamentos utilizados. 

Capacitar o aluno a desenvolver conhecimentos sobre noções básicas de transferência de massa, de transferência de calor e 
de quantidade de movimento para poder aprender as várias operações unitárias. 

Desenvolver capacidades e competências nos alunos para que estejam aptos a desenvolver senso crítico na identificação e 
resolução dos problemas que envolvam processos unitários.      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Conceitos gerais, transferência de massa, transferência de calor 

2. Balanços de massa e energia: Conceito de sistema, lei da conservação da massa, balanços de massa, com e sem 
acumulação, com e sem reação química, com e sem reciclagem, purga e curto-circuito de corrente. 

3. OU envolvendo transferência de quantidade de movimento: Equipamentos e escoamento de fluídos e sólidos; Agitação; 
Decantação e sedimentação; Filtração; Centrifugação. 

4. OU envolvendo transferência de calor: Trocadores de calor 

5. OU envolvendo transferência de massa: Relação entre fases; Destilação; Absorção e dessorção de gases; Adsorção em 
solução; Extração; Separação por membranas e por resinas de troca iónica. 

 6. OU envolvendo transferência simultânea de massa e de calor: Humidificação; Secagem; Evaporação; Cristalização. 

7. OU de redução do tamanho de sólidos e líquidos 

8. Operações unitárias de mistura 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos foram definidos em função dos objetivos e competências a serem adquiridos pelos alunos. É 
esperado que a abordagem aos diferentes temas permita aos estudantes a compreensão dos conceitos ministrados. 

Os conteúdos programáticos propostos permitem aos alunos a aquisição de conhecimentos, aptidões e competências, na área 
dos processos químicos aplicados a diferentes situações. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As atividades de ensino-aprendizagem constam de aulas teóricas, teórico-práticas e laboratoriais. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As aulas teóricas são, na sua maioria, interativas, sendo a exposição da matéria feita de modo a incentivar a participação dos 
alunos no desenrolar da aula. Nas aulas teórico-práticas, os problemas de aplicação da matéria são resolvidos apenas pelos 
alunos, verificando-se a intervenção do docente com alguma explicação teórica apenas quando se observa a dificuldade 
generalizada na resolução das questões colocadas. Nas aulas laboratoriais os alunos são organizados em grupos e realizam 
trabalhos práticos relacionados com as matérias lecionadas na componente teórica. 

Com esta perspetiva, pretende-se uma nova dinâmica nas aulas, tornando-as mais criativas e motivadoras para os alunos 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A nota final será calculada com uma fórmula de cálculo em que cada um dos componentes terá uma ponderação a acordar 
entre o docente e os alunos, e fará parte do guia de funcionamento da UC 
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