
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9025006 - Estrutura e Composição dos Alimentos 

Área cientifica: Ciências Químicas 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 2º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Fernando Jorge Andrade Gonçalves 

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

Tempo total de trabalho (horas): 138 

 

 (*) - 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 

No final da unidade curricular, o aluno deverá ter aprofundado o seu conhecimento sobre a estrutura e composição de alimentos 

de origem animal e vegetal. Pretende-se, também, que os alunos sejam capazes de relacionar a estrutura dos constituintes com 

as propriedades dos alimentos. Ter desenvolvido, através da experiência laboratorial adquirida, competências práticas, que lhe 

permitam o acesso ao mercado de emprego, nomeadamente em laboratórios de empresas alimentares. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

I. Estrutura e composição de alimentos de origem animal e vegetal com importância na dieta humana. 

II. Componentes dos alimentos: Água (conceito de actividade da água, isotermas de sorção, relação entre retenção de água e 

composição dos alimentos); Proteínas (tipos de proteínas presentes nos alimentos, propriedades com interesse bromatológico, 

contração e rigidez muscular, importância na estrutura dos alimentos); Compostos fenólicos (estrutura, propriedades  

antioxidantes, biossíntese e biodisponibilidade; métodos de extração e quantificação). 

III. Uso de aditivos alimentares (classificação, fatores de utilização, efeito na composição dos alimentos) 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Esta unidade curricular engloba uma componentes teórica e uma componente prática: 

- Componente teórica: 

Aulas teóricas ministradas com recurso a meios audiovisuais (ex. Power Point.); pesquisa, apresentação e discussão de artigos 

científicos (ex. science direct database). 

- Componente prática: 

Execução de trabalhos práticos laboratoriais. 

Avaliação da componente teórica e da componente laboratorial 



Componente teórica: prova escrita individual de avaliação de conhecimentos através de exame escrito na época normal e na 

época de recurso. 

Componente prática: Avaliação por exame laboratorial 

O aluno deverá obter a classificação positiva em cada uma das componentes avaliadas. A melhoria de nota está permitida de 

acordo com as normas pedagógicas da ESAV. 
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