
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118025 - Projeto 

Área cientifica: Ciência Animal / Engenharia Rural 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): José Luís da Silva Pereira 

Horas de contacto (**): O-60 

Tempo total de trabalho (horas): 140 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Fornecer um conjunto de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de ideias e projectos usando os princípios básicos de 

representação geométrica e projecções, capacitando os alunos para a realização de estudos e também para a leitura, 

interpretação e elaboração das peças desenhadas de projectos. 

Capacitar os alunos para, de forma integrada, conceber o plano produtivo e/ou funcional da actividade animal. 

Os alunos devem ficar aptos a interpretar as peças desenhadas e as peças escritas de um projecto. 

Devem ser capazes de participar na equipa de execução de um projecto. 

Os alunos devem ser capazes de apresentar soluções gerais de resolução de problemas associados às necessidades de alojamento, 

plano produtivo e viabilidade económica, considerando as diferentes alternativas, a sua adequação à actividade e a sua 

funcionalidade. 

Os alunos devem, ainda, ficar aptos para planear e gerir o funcionamento, a actividade e a manutenção do projecto. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Legislação e regulamentos: normas e normalização. 

Noções gerais de desenho técnico: projecção ortogonal, representação de vistas, desenho de construção. 

Projecto: tipos de projectos, fases do Projecto, elementos do projecto. 

Preparação e organização do projecto: Peças escritas de um projecto de execução (Memória descritiva e justificativa, Medições, 

Orçamento, Caderno de encargos). Peças desenhadas de um projecto de execução (perfis, implantação, plantas alçados, cortes, 

pormenores, desenhos-tipos) 

Planeamento dimensional da actividade animal; 

Definição das estratégias de maneio geral: alimentar, reprodutivo, de utilização dos espaços; Parâmetros técnicos; Viabilidade 

económica do projecto. 



 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Exposição em sala de aula dos conteúdos programáticos e orientação dos alunos para a elaboração do trabalho de projecto. 

Os alunos são avaliados por: Prova escrita e um Trabalho de Projecto. 

Ao longo do semestre, em parte das aulas são leccionados os aspectos teóricos do conteúdo programático, sendo 

complementados com aspectos de carácter prático. 

A avaliação será realizada com a contrinuição de 75% da componente prática (Projecto) e 25% da prova escrita sobre os aspectos 

teóricos da UC 
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