
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 240 - Química 

Área cientifica: Ciências Químicas 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 1º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Dulcineia Maria de Sousa Ferreira Wessel 

Horas de contacto (**): T - 30; P - 30 

Tempo total de trabalho (horas): 132 

 

 (*) - 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 

Estabelecer conceitos básicos fundamentais para a compreensão de comportamentos e fenómenos químicos associados aos 

alimentos e sistemas biológicos. 

Adquirir os conhecimentos necessários à compreensão de outras unidades curriculares. 

Projectar os conhecimentos adquiridos no âmbito da unidade curricular de química ao longo da carreira profissional na procura 

de soluções para problemas reais. 

Aprender a planear e solucionar problemas através de uma metodologia lógica e sistemática. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Estrutura e propriedades da matéria. Grandezas e representações químicas. Os compostos iónicos e moleculares e tipo de ligação 

química. Tipos de soluções. Reacções químicas. Transformações químicas e energia. Dinâmica das reacções químicas. Relações da 

química com as tecnologias, sociedade e o meio ambiente. Energias químicas no quotidiano. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Aulas teóricas são descritivas com recurso a meios audiovisuais e ilustração dos conceitos teóricos com recurso a exemplos 

associados à vida quotidiana. Pesquisa na literatura científica, elaboração, apresentação e discussão oral de trabalhos de grupo. 

Apoio pelo professor na pesquisa e desenvolvimento dos temas, recorrendo-se a fóruns e outras ferramentas disponíveis na 

plataforma e-learning.Os alunos devem realizar aulas experimentais colocando assim em prática alguns dos conceitos teóricos 

adquiridos ao longo da unidade curricular. Os trabalhos são preparados e executados no seio de equipas organizadas pelos 

próprios alunos. A avaliação dos trabalhos de grupo é realizada tendo por base a apresentação oral, com suporte de meios 

audiovisuais, e discussão dos temas e/ou resultados entre alunos e professor-aluno.Prova escrita individual de avaliação de 

conhecimentos através de exame na época normal e exame na época de recurso. 
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