
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118026 - Laboratório em Ciência Animal 

Área cientifica: Ciência Animal / Ciências Veterinárias 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): António Manuel Cardoso Monteiro 

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 

Conhecer as regras de segurança e higiene no laboratório de Ciência Animal, Identificação dos materiais e equipamentos 

utilizados, Aplicação dos vários materiais e equipamentos a casos práticos. 

Estudar os princípios gerais da biologia molecular ao serviço da bacteriologia, micologia e virologia clínica como auxílio à profilaxia 

e diagnóstico da doença infecciosa. Dotar o aluno de conhecimentos de etiologia, epidemiologia e fisiopatogenia. Atribuir 

competências para a eficaz e segura recolha, manipulação e processamento de material biológico à luz das exigências correntes 

de forma a garantir o cumprimento do código de boas práticas no laboratório. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Teórica: 

Código de boas práticas no laboratório 

Maneio animal no Laboratório de Ciência Animal 

Recolha e processamento de dados 

Recolha, manipulação e processamento de material biológico 

Princípios gerais da biologia molecular ao serviço da bacteriologia, micologia e virologia 

Profilaxia e diagnóstico da doença infecciosa 

Etiologia, epidemiologia e fisiopatogenia. 

Prática: 

Identificação e regras de uso dos materiais e equipamento no laboratório de Ciência Animal 

Realização de aplicações práticas no laboratório de Ciência Animal 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 



Nas aulas teóricas serão apresentados os conceitos fundamentais à compreensão das regras e código de boas práticas em 

laboratório, bem como da recolha e processamento de dados e produtos e nas aulas práticas serão demostradas a aplicação das 

várias tecnologias aplicadas no Laboratório de Ciência Animal. 

É privilegiada a realização de trabalhos em grupo e a respetiva a presentação em contexto de sala de aula perante os restantes 

colegas. 

São utilizadas as novas tecnologias nas aulas, com recurso a powerpoints e apresentação com datashow, e no contacto com os 

alunos é privilegiada a utilização de ferramentas de “e-learning” através da plataforma Moodle. 

Está prevista uma avaliação contínua durante o período letivo, que engloba as componentes: 1. Elaboração de um trabalho em 

grupo e 2. Avaliação individual: participação nas aulas, manifestação de interesse e acompanhamento; 

Em complementaridade está prevista a realização de uma prova de exame final. 
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