
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9000004 - Microbiologia 

Área cientifica: Microbiologia e Proteção de Plantas 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 1º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): António de Fátima de Melo Antunes Pinto 

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

A unidade curricular procura reflectir o nível tecnológico do ensino em que se situa e oferecer ao estudante informação e formação 

que lhe permita: 

a) Caracterizar e identificar os microrganismos: bactérias, leveduras, bolores, algas, protozoários e vírus; 

b) Dominar proficientemente a execução dos métodos de manipulação, isolamento, medição e contagem de microrganismos; 

c) Conhecer a importância dos microrganismos nos diversos sectores da actividade humana, como úteis, prejudiciais ou 

indiferentes, em particular nos sectores agro-pecuário, alimentar e veterinário; 

d) Dotar os estudantes de conhecimento microbiológico abrangente que lhes permita a interpretação e compreensão das matérias 

versadas nas unidades curriculares leccionadas a jusante dos cursos, onde a componente microbiana estiver presente. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Áreas de aplicação da microbiologia. Definição de microrganismo. Posição dos microrganismos no mundo vivo: da antiguidade até 

aos super-reinos. Os microrganismos e suas relações com os outros seres vivos. Caracterização sumária dos grandes grupos de 

microrganismos: bactérias, fungos, protozoários, algas e vírus. Estudo das bactérias: morfologia e ultra-estrutura, nutrição 

bacteriana e grupos ecofisiológicos, reprodução e crescimento bacteriano, genética bacteriana e mecanismos de recombinação 

bacteriana. Estudo dos fungos: morfologia e ultra-estrutura, reprodução e crescimento. Estudo dos protozoários: morfologia e 

ultra-estrutura, reprodução e ecofisiologia. Estudo das algas morfologia e ultra-estrutura, reprodução e ecofisiologia. Estudo dos 

vírus. Bacteriófagos: ciclo lítico e ciclo lisogénico. Importância dos microrganismos nos diferentes sectores da actividade humana. 

Métodos de observação, manipulação, cultura e de caracterização de microrganismos. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 



A informação é transmitida de forma expositiva, recorrendo aos meios áudio -visuais informáticos, promovendo a participação 

activa dos estudantes. No final das sessões teóricas promove-se um debate reflectivo e crítico sobre os assuntos de maior 

relevância. Potenciação do trabalho autónomo do estudante através da estimulação do gosto pela pesquisa bibliográfica, como 

forma de aprofundar e sedimentar o conhecimento científico. Aulas laboratoriais: O professor explica o fundamento das 

metodologias e funcionamento dos equipamentos laboratoriais utilizados.Os estudantes, executam técnicas e métodos 

propostos. Avaliação: Realização de um teste objectivo com questões de resposta múltipla para avaliação da componente teórica. 

A avaliação da componente prática será feita pela execução individual de algumas tarefas aprendidas ao longo das aulas práticas. 

A classificação final da disciplina será obtida pela média da classificação das componentes, e expressa numa escala de 0 a 20 

valores. 
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