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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

 

Unidade Curricular: 935023 - Nutrição e alimentação humana 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 541 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Olga Maria Reis Pacheco de Amaral 

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) 

125       60                                     65 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

São objectivos de aprendizagem desta unidade curricular: 

• Compreender a alimentação na sua complexidade e evolução constante. 

• Conhecer os fatores determinantes das escolhas alimentares. 

• Compreender os conceitos de alimento e nutrimento. 

• Identificar e caracterizar os diferentes grupos de nutrimentos. 

• Compreender e caracterizar os diferentes guias alimentares. 

• Conhecer os principais erros alimentares e conceptualizar alimentação saudável. 

• Compreender os efeitos da tecnologia alimentar e da culinária sobre o valor nutricional dos alimentos. 

• Conhecer as necessidades nutricionais ao longo do ciclo de vida. 

• Compreender e identificar as principais perturbações do comportamento alimentar. 

• Conhecer as situações mais comuns de influência da alimentação no estado de saúde: alergia alimentar, intolerância 
alimentar, doença inflamatória do intestino, alimentos funcionais e alimentos enriquecidos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. História e evolução da alimentação humana. 

2. Introdução ao estudo da nutrição humana. 

3. Nutrimentos energéticos: hidratos de carbono, lípidos, proteínas e álcool etílico. 

4. Nutrimentos reguladores: minerais e oligoelementos, vitaminas, fibras e água. 

5. Utilização dos nutrimentos: o processo digestivo. 

6. Os efeitos da tecnologia alimentar e da preparação culinária dos alimentos sobre o seu valor nutricional. 

7. Bioenergética: a energia dos alimentos, os dispêndios de energia, a regulação do balanço energético e as reservas de 
energia. 

8. Avaliação do estado nutricional: avaliação antropométrica, avaliação da ingestão alimentar. 

9. Padrão alimentar saudável. Guias de alimentação saudável. 
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10. Nutrição no ciclo de vida: gravidez e lactação, infância e adolescência, desportista 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta UC pretende que os alunos compreendam a alimentação na sua complexidade e evolução constante. Para tal, são 
abordados temas relacionados com a evolução da alimentação ao longo dos tempos. É dado particular destaque à Dieta 
Mediterrânica e também é caracterizada a situação alimentar atual, perspetivando a sua evolução. Nesta UC pretende-se 
igualmente que os alunos sejam detentores dos conceitos de alimento e nutrimento e que identifiquem e caracterizem os 
diferentes nutrimentos relacionando-os com os alimentos. São analisados diversos guias alimentares como ferramentas de 
educação alimentar salientando as diferenças e os condicionalismos de cada um. Pretende-se também com esta UC que os 
alunos saibam elaborar regimes alimentares equilibrados e identifiquem os principais erros alimentares encontrando soluções 
mais saudáveis.Nesta UC são também abordados os temas relacionados com a regulação do balanço energético e métodos de 
avaliação do estado nutricional. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Apresentação com suporte digital de conceitos teóricos. 

Pesquisa individual sobre temas a que se segue a criação de grupos de discussão. 

Tratamento e discussão de artigos científicos. 

Apresentação e resolução de casos práticos. 

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

Nesta UC, e de acordo com as várias temáticas, haverá aulas expositivas, aulas de discussão de temas previamente 
preparados pelos alunos, análise de artigos científicos e análise de casos práticos. São também apresentadas algumas 
situações problema para resolução. O trabalho elaborado pelos alunos poderá ser de pesquisa bibliográfica ou com base em 
resultados de inquéritos aplicados. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Elaboração e apresentação de trabalho escrito sobre tema predefinido com base em pesquisa bibliográfica e/ou trabalho de 
campo. 

Realização de testes teóricos ao longo do semestre e/ou no final do semestre. A nota mínima em cada teste é de 9,5 valores. 

A avaliação final será ponderada tendo em conta a participação nas atividades desenvolvidas nas aulas, nos testes práticos e 
no trabalho elaborado. 
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