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ACEF/1516/08607 — Guião para a auto-avaliação
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra
A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Farmácia (UC)
A3. Ciclo de estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A3. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A4. Grau:
Mestre (MI)
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho nº 12952/2013, publicado na 2ª série do Diário da República, nº 196, em 10/10/2013.
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Saúde - Ciências Farmacêuticas
A6. Main scientific area of the study programme:
Health - Pharmaceutical Sciences
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF):
727
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável:
N/A
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF), se aplicável:
N/A
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
10 semestres
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
10 semesters
A10. Número de vagas proposto:
180
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A11. Condições específicas de ingresso:
a) Concurso Nacional de Acesso: 12º ano ou equivalente; classificação mínima de 95 na escala de 0 a 200 nas
provas de ingresso (PI) e na nota de candidatura (NC) (art. 24º, a) e c), do DL nº 296-A/98, de 25/09); fórmula da NC
(art. 26º do mesmo DL): 50% da classificação do ensino secundário; 50% da classificação das PI – (02) Biologia e
Geologia e (07) Física e Química; Pré Requisito Comunicação Interpessoal Grupo B;
b) Concurso Especial para Candidatos Internacionais, de acordo com o Reg. nº 135/2014, de 04/04 (Reg. do
Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional a Ciclos de Estudo de Licenciatura e
Integrados de Mestrado na U.C.);
c) Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso no Ensino Superior;
d) Concurso Especial de Acesso para maiores de 23 anos e Concurso Especial de Acesso para Titulares de outro
curso superior (DL nº 113/2014, de 16/09).
A11. Specific entry requirements:
a) National Access Competition: 12th school year or legal equivalent; minimum marks of 95 out of 200 in the
admission exams and in the application mark: (art. 24, a) and c), of the DL no. 296-A/98, 25/09); formula of the
application mark: (art. 26 of the same): 50% corresponds to the final mark of secondary education and 50%
corresponds to the mark of the admission exams – Biology and Geology (02) and Physics and Chemistry (07);
Prerequisite of interpersonal communication – Group B;
b) Special Access Competition for International Applicants, in accordance with the Regulation no. 135/2014, 04/04;
c) Re-Entry, Change and Transfer of Course Regimes;
d) Special Access Competition for Students over the age of 23 and Special Access Competition for Holders of
Secondary or Higher Education Degrees, in accordance with the DL no. 113/2014, 16/09.

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento
(se aplicável)
A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

Não aplicável (NA)

Not applicable (NA)

A13. Estrutura curricular
Mapa I - NA
A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A13.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
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A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Ciências Farmacêuticas / Pharmaceutical Sciences

F

98

0

Ciências Biológicas e Biomédicas / Biological and
Biomedical Sciences

BB

77.5

0

Ciências Físico -Químicas / Physical Chemical Sciences

FQ

77.5

0

Estágio (Farmácia Comunitária e Hospitalar) / Internship
(Community and Hospital Pharmacy)

FC; FH

33

0

Matemática / Mathematics

M

11

0

Opcional / Optional

O

0

3

297

3

(6 Items)

A14. Plano de estudos
Mapa II - NA - 1º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A14.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto
Duração /
Observações /
Working Hours / Contact Hours ECTS
Scientific Area
Observations (5)
Duration (2)
(1)
(3)
(4)

Biologia Celular / Cellular Biology

BB

Semestral /
Semester

162

T - 30; PL - 30;
OT - 15

6

NA

Física Aplicada / Applied Physics

FQ

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; TP - 30;
OT - 15

5.5

NA

História da Farmácia e Actividade
Farmacêutica / History of Pharmacy
and Pharmaceutical Activity

F

Semestral /
Semester

81

T - 30; OT - 15

3

NA

Química Geral e Inorgânica / General
and Inorganic Chemistry

FQ

Semestral /
Semester

135

T - 30; TP - 15;
OT - 15

5

NA
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Matemática / Mathematics

M

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; TP - 30;
OT - 15

5.5

NA

Histologia e Embriologia Humana /
Human Histology and Embryology

BB

Semestral /
Semester

135

T - 30; PL - 30;
OT - 15

5

NA

(6 Items)

Mapa II - NA - 1º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A14.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Working Hours (3) Contact Hours (4)

Observações /
Observations (5)

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Botânica Farmacêutica /
Pharmaceutical Botany

BB

Semestral /
Semester

121.5

T - 30; PL - 30; OT 4.5
15

NA

Estatística / Statistics

M

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; TP - 30; OT 5.5
15

NA

Química Analítica /
Analytical Chemistry

FQ

Semestral /
Semester

162

T - 30; TP - 15; PL 6
30; OT - 15

NA

Química Orgânica I /
Organic Chemistry I

FQ

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; TP - 15; PL 5.5
30; OT - 15

NA

Biologia Molecular /
Molecular Biology

BB

Semestral /
Semester

121.5

T - 30; TP - 15; OT 4.5
15

NA

Química Física / Physical
Chemistry

FQ

Semestral /
Semester

108

T - 30; TP - 15; OT 4
15

NA

ECTS

(6 Items)

Mapa II - NA - 2º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A14.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A14.2. Grau:
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Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)

Anatomofisiologia Humana I /
Human Anatomophysiology I

BB

Semestral /
Semester

135

T - 30; PL - 30; OT
5
- 15

NA

Farmácia Galénica / Galenical
Pharmacy

F

Semestral /
Semester

121.5

T - 30; PL - 30; OT
4.5
- 15

NA

Métodos Instrumentais de Análise I /
FQ
Instrumental Methods of Analysis I

Semestral /
Semester

135

T - 30; PL - 30; OT
5
- 15

NA

Química Orgânica II / Organic
Chemistry II

FQ

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; TP - 15; PL
5.5
- 30; OT - 15

NA

Microbiologia Geral / General
Microbiology

BB

Semestral /
Semester

135

T - 30; PL - 30; OT
5
- 15

NA

Bioquímica I / Biochemistry I

BB

Semestral /
Semester

135

T - 30; PL - 30; OT
5
- 15

NA

(6 Items)

Mapa II - NA - 2º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A14.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd Semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)

Anatomofisiologia Humana II /
Human Anatomophysiology II

BB

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; PL - 30; OT
5.5
- 15

NA

Farmacologia Geral / General
Pharmacology

F

Semestral /
Semester

135

T - 30; TP - 15; OT
5
- 15

NA

Hematologia e Imunologia /
Haematology and Immunology

BB

Semestral /
Semester

135

T - 30; PL - 30; OT
5
- 15

NA

Métodos Instrumentais de Análise II
FQ
/ Instrumental Methods of Analysis II

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; PL - 30; OT
5.5
- 15

NA

Bioquímica II / Biochemistry II

BB

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; PL - 30; OT
5.5
- 15

NA

Fisiopatologia Humana / Human
Physiopathology

BB

Semestral /
Semester

94.5

T - 30; OT - 15

NA

3.5

(6 Items)

Mapa II - NA - 3º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A14.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica
Horas Trabalho Horas Contacto
Observações /
/ Scientific
Duração / Duration (2) / Working
/ Contact
ECTS
Observations (5)
Hours (4)
Area (1)
Hours (3)

Farmacognosia /
Pharmacognosy

FQ

Semestral / Semester

135

T - 30; PL - 30;
OT - 15

5

NA

Biofarmácia e Farmacocinética /
Biopharmacy and
F
Pharmacokinetics

Semestral / Semester

108

T - 30; TP - 15 ;
4
OT - 15

NA

Farmacologia I / Pharmacology I F

Semestral /
SemesterSemestral /
Semester

148.5

T - 30; PL - 30;
OT - 15

5.5

NA

Química Farmacêutica I /
Pharmaceutical Chemistry I

FQ

Semestral / Semester

148.5

T - 30; PL - 30;
OT - 15

5.5

NA

Nutrição Humana / Human
Nutrition

BB

Semestral / Semester

121.5

T - 30; TP - 15;
OT - 15

4.5

NA
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Semestral / Semester

148.5

T - 30; PL - 30;
OT - 15

5.5

NA

(6 Items)

Mapa II - NA - 3º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A14.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Área Científica /
Unidades Curriculares / Curricular
Scientific Area
Units
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Working Hours Contact Hours
Observations (5)
(4)
(3)

Hidrologia e Análises Hidrológicas /
FQ
Hydrology and Hydrological Analysis

Semestral /
Semester

121.5

T - 30; PL - 30; OT
4.5
- 15

NA

Farmacologia II / Pharmacology II

F

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; TP - 30; OT
5.5
- 15

NA

Parasitologia e Análises
Parasitológicas / Parasitology and
Parasitological Analysis

BB

Semestral /
Semester

135

T - 30; PL - 30; OT
5
- 15

NA

Química Farmacêutica II /
Pharmaceutical Chemistry II

FQ

Semestral /
Semester

135

T - 30; PL - 30; OT
5
- 15

NA

Tecnologia Farmacêutica I /
Pharmaceutical Technology I

F

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; PL - 30; OT
5.5
- 15

NA

Semestral /
Semester

121.5

T - 30; PL - 30; OT
4.5
- 15

NA

Plantas Medicinais / Medicinal Plants FQ
(6 Items)

Mapa II - NA - 4º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A14.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A14.2. Grau:
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Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto /
Duração /
Observações /
Scientific Area
Working Hours Contact Hours ECTS
Duration (2)
Observations (5)
(1)
(3)
(4)

Bioquímica Clínica / Clinical
Biochemistry

BB

Semestral /
Semester

135

T - 30; TP - 15;
OT - 15

5

NA

Tecnologia Farmacêutica II /
Pharmaceutical Technology II

F

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; PL - 30;
OT - 15

5.5

NA

Farmacoterapia / Pharmacotherapy

F

Semestral /
Semester

135

T - 30; TP - 30;
OT - 15

5

NA

Dermofarmácia e Cosmética /
Dermopharmacy and Cosmetics

F

Semestral /
Semester

121.5

T - 30; TP - 15;
OT - 15

4.5

NA

Bromatologia e Análises
Bromatológicas / Bromatology and
Bromatological Analysis

FQ

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; PL - 30;
OT - 15

5.5

NA

Semestral /
Semester

121.5

T - 30; TP - 15;
OT - 15

4.5

NA

Deontologia e Legislação
Farmacêutica / Pharmaceutical Ethics F
and Pharmaceutical Law
(6 Items)

Mapa II - NA - 4º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A14.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4st Year / 2nd Semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan
Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto /
Unidades Curriculares / Curricular
Duração /
Observações /
Scientific Area
Working Hours Contact Hours
ECTS
Units
Duration (2)
Observations (5)
(1)
(3)
(4)
Tecnologia Farmacêutica III /
Pharmaceutical Technology III

F

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; PL - 30;
OT - 15

5.5

NA

Assuntos Regulamentares do
Medicamento/ Regulatory Issues of
Medicinal Products

F

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; PL - 30;
OT - 15

5.5

NA

Gestão e Garantia de Qualidade /
Management and Quality Assurance

F

Semestral /
Semester

121.5

T - 30; TP - 15;
OT - 15

4.5

NA

Toxicologia e Análises Toxicológicas /
FQ
Toxicology and Toxicological Analysis

Semestral /
Semester

148.5

T - 30; PL - 30;
OT - 15

5.5

NA

Organização e Gestão Farmacêutica
/ Pharmaceutical Administration and F
Organization

Semestral /
Semester

121.5

T - 30; TP - 15;
OT - 15

4.5

NA

Farmácia Clínica / Clinical Pharmacy F

Semestral /
Semester

121.5

T - 30; TP - 15;
OT - 15

4.5

NA

(6 Items)

Mapa II - NA - 5º Ano / 1º e 2º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
A14.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 1º e 2º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 1st and 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Horas
Área Científica
Duração / Trabalho /
/ Scientific
Duration (2) Working
Area (1)
Hours (3)

Virologia / Virology

BB

Horas
Observações /
Contacto /
ECTS
Contact Hours
Observations (5)
(4)

Semestral /
Semester

81

T - 30; TP - 15;
3
OT - 15

NA

Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia /
F
Pharmacovigilance and Pharmacopeidemiology

Semestral /
Semester

162

T - 30; OT - 15 6

NA

Intervenção Farmacêutica nos Auto -cuidados
de Saúde e Fitoterapia / Pharmaceutical
Intervention in Self Health Care and
Phytotherapy

F

Semestral /
Semester

81

T - 30; OT - 15 3

NA

Preparações de Uso Veterinário / Veterinary
Use Preparations

F

Semestral /
Semester

81

T - 30; OT - 15 3

NA
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Opção I / Option I

O

Semestral /
Semester

81

T - 30; OT - 15 3

Opcional /
Optional

Estágio Curricular / Curricular Internship

FC; FH

Anual /
Annual

891

Ambiente real
de trabalho

NA

Farmácia Hospitalar / Hospital Pharmacy

F

Semestral /
Semester

81

T - 30; TP - 15;
3
OT - 15

Biotecnologia Farmacêutica / Pharmaceutical
Biotechnology

F

Semestral /
Semester

81

T - 30; TP - 15;
3
OT - 15

Comunicação e Marketing Farmacêutico /
Comunicação e Marketing Farmacêutico /
Pharmaceutical Marketing and Communication

F

Semestral /
Semester

81

T - 30; OT - 15 3

33

(9 Items)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
NA
A15.1. If other, specify:
NA
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Professora Doutora Lígia Maria Ribeiro Pires Salgueiro Silva Couto

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III - Protocolos de Cooperação
Mapa III - Farmácia Aguiar - Lisboa
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Aguiar - Lisboa
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Aguiar_Lisboa.pdf
Mapa III - Farmácia Almeida Cunha - Porto
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Almeida Cunha - Porto
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Almeida Cunha_Porto.pdf
Mapa III - Farmácia Almeida e Sousa - Oliveira Sta. Maria
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Almeida e Sousa - Oliveira Sta. Maria
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Almeida e Sousa.pdf
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Mapa III - Farmácia Almeida - Funchal
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Almeida - Funchal
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Almeida_Funchal.pdf
Mapa III - Farmácia Alves - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Alves - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Alves_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Bairro de São Miguel - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Bairro de São Miguel - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Bairro de São Miguel_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Brandão - Mealhada
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Brandão - Mealhada
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Brandão_Mealhada.pdf
Mapa III - Farmácia Cardona dos Santos - Porto
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Cardona dos Santos - Porto
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Cardona dos Santos_Porto.pdf
Mapa III - Farmácia Central 3NA - Pereira
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Central 3NA - Pereira
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Central 3NA_Pereira.pdf
Mapa III - Farmácia Central de Anadia - Anadia
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Central de Anadia - Anadia
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Central de Anadia.pdf
Mapa III - Farmácia Central - Aveiro
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Central - Aveiro
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Central_Aveiro.pdf
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Mapa III - Farmácia Coimbra - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Coimbra - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Coimbra_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Cruz e Costa - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Cruz e Costa - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Cruz e Costa_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Cruz - Cantanhede
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Cruz - Cantanhede
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Cruz_Cantanhede.pdf
Mapa III - Farmácia do Bairro - Vila Nova de Famalicão
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia do Bairro - Vila Nova de Famalicão
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia de Bairro_V.N. Famalicão.pdf
Mapa III - Farmácia de Celas - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia de Celas - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia de Celas_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia do Fórum - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia do Fórum - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia do Fórum_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia do Marquês - Lisboa
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia do Marquês - Lisboa
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia do Marquês_Lisboa.pdf
Mapa III - Farmácia dos Navegantes - Lisboa
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia dos Navegantes - Lisboa
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia dos Navegantes_Lisboa.pdf
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Mapa III - Farmácia Duarte - Marinha Grande
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Duarte - Marinha Grande
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Duarte_Marinha Grande.pdf
Mapa III - Farmácia Esperança - Santa Cruz
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Esperança - Santa Cruz
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Esperança_Santa Cruz.pdf
Mapa III - Farmácia Estádio - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Estádio - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Estádio_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Falcão - Porto
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Falcão - Porto
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Falcão_Porto.pdf
Mapa III - Farmácia Ferreira Janeiro - Albergaria a Velha
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Ferreira Janeiro - Albergaria a Velha
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Ferreira janeiro_Albergaria-a-Velha.pdf
Mapa III - Farmácia Ferreira - Moimenta da Beira
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Ferreira - Moimenta da Beira
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Ferreira_Moimenta da Beira.pdf
Mapa III - Farmácia Figueira Diniz - Oliveira do Hospital
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Figueira Diniz - Oliveira do Hospital
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Figueira Diniz_Oliveira do Hospital.pdf
Mapa III - Farmácia Fontes Pereira de Melo - Lisboa
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Fontes Pereira de Melo - Lisboa
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Fontes Pereira de Melo_Lisboa.pdf
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Mapa III - Farmácia Gomes - Esposende
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Gomes - Esposende
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Gomes_Esposende.pdf
Mapa III - Farmácia Henriquina - Braga
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Henriquina - Braga
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Henriquina_Braga.pdf
Mapa III - Farmácia Isabel Folhas - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Isabel Folhas - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Isabel Folhas_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Lamar - S. João da Madeira
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Lamar - S. João da Madeira
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Lamar_S. João da Madeira.pdf
Mapa III - Farmácia Lordelo - Vila Real
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Lordelo - Vila Real
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Lordelo_Vila Real.pdf
Mapa III - Farmácia Luciano e Matos - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Luciano e Matos - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Luciano e Matos_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Lusitana - Corujeira
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Lusitana - Corujeira
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Lusitana_Corujeira.pdf
Mapa III - Farmácia Machado - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Machado - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Machado_Coimbra.pdf
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Mapa III - Farmácia Martins - Braga
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Martins - Braga
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Martins_Braga.pdf
Mapa III - Farmácia Mateus - Vila Real
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Mateus - Vila Real
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Mateus_Vila Real.pdf
Mapa III - Farmácia Matilde Soares - Mira
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Matilde Soares - Mira
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Matilde Soares_Mira.pdf
Mapa III - Farmácia Mendes - Pombal
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Mendes - Pombal
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Mendes_Pombal.pdf
Mapa III - Farmácia Moço - Almalaguês
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Moço - Almalaguês
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Moço_Almalaguês.pdf
Mapa III - Farmácia Monte Formoso - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Monte Formoso - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Monte Formoso_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Nazareth - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Nazareth - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Nazareth_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Nelsina - Viana do Castelo
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Nelsina - Viana do Castelo
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Nelsina_Viana do Castelo.pdf
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Mapa III - Farmácia Normal - Vila do Conde
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Normal - Vila do Conde
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Normal_Vila do Conde.pdf
Mapa III - Farmácia Nova de Pinhel - Pinhel
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Nova de Pinhel - Pinhel
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Nova de Pinhel.pdf
Mapa III - Farmácia Nunes de Sá - Guimarães
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Nunes de Sá - Guimarães
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Nunes de Sá_Guimarães.pdf
Mapa III - Farmácia Oliveira - Leiria
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Oliveira - Leiria
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Oliveira_Leiria.pdf
Mapa III - Farmácia Palmeira - Torres Novas
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Palmeira - Torres Novas
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Palmeira_Torres Novas.pdf
Mapa III - Farmácia Pereira Lucas - Entroncamento
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Pereira Lucas - Entroncamento
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Pereira Lucas_entroncamento.pdf
Mapa III - Farmácia Pimentel - Braga
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Pimentel - Braga
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Pimentel_Braga.pdf
Mapa III - Farmácia Pipa - Braga
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Pipa - Braga
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Pipa_Braga.pdf
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Mapa III - Farmácia Porto - Porto
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Porto - Porto
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Porto_Porto.pdf
Mapa III - Farmácia Rainha Santa - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Rainha Santa - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Rainha Santa_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Rocha - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Rocha - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Rocha_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia S. Tomé - Condeixa a Nova
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia S. Tomé - Condeixa a Nova
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia S. Tomé_Condeixa-a-Nova.pdf
Mapa III - Farmácia Sanches - Leiria
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Sanches - Leiria
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Sanches_Leiria.pdf
Mapa III - Farmácia Santa Isabel - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Santa Isabel - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Santa Isabel_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia SantAna - Covilhã
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia SantAna - Covilhã
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Sant'Ana_Covilhã.pdf
Mapa III - Farmácia São Bento - Viana do Castelo
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia São Bento - Viana do Castelo
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia São Bento_Viana do Castelo.pdf
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Mapa III - Farmácia São José - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia São José - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia São José_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia São Sebastião - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia São Sebastião - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia São Sebastião_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Silcar - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Silcar - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Silcar_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Silva Soares - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Silva Soares - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Silva Soares_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Telo - Lagos
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Telo - Lagos
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Telo_Lagos.pdf
Mapa III - Farmácia Teresa Bernardes Antunes - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Teresa Bernardes Antunes - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Teresa Bernardes Antunes_Coimbra.pdf
Mapa III - Farmácia Verdasca - Ourém
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmácia Verdasca - Ourém
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmácia Verdasca_Ourém.pdf
Mapa III - AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._AstraZeneca.pdf
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Mapa III - Farmalabor - Grupo Medinfar
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Farmalabor - Grupo Medinfar
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Farmalabor.pdf
Mapa III - Laboratórios Pfizer Lda.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Laboratórios Pfizer Lda.
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Laboratórios Pfizer.pdf
Mapa III - Phagecon - Serviços e Consultoria Farmacêutica, Lda
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Phagecon - Serviços e Consultoria Farmacêutica, Lda
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Phagecon.pdf
Mapa III - A PLURAL - COOPERATIVA FARMACÊUTICA, CRL
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
A PLURAL - COOPERATIVA FARMACÊUTICA, CRL
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Plural.pdf
Mapa III - Centro Hospitalar do Porto
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Hospitalar do Porto
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Centro Hospitalar do Porto.pdf
Mapa III - Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga.pdf
Mapa III - Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro.pdf
Mapa III - Centro Hospitalar Universitário de Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.pdf
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Mapa III - Hopital da Luz Espírito Santo Saúde
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Hopital da Luz Espírito Santo Saúde
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Hopital da Luz Espírito Santo Saúde.pdf
Mapa III - Instituto Português de Oncologia IPO - Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Instituto Português de Oncologia IPO - Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._IPO Coimbra.pdf
Mapa III - Unidade Local de Saúde Alto Minho
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Unidade Local de Saúde Alto Minho
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Unidade Local de Saúde Alto Minho.pdf
Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes
A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis.
A17.2._Estágio em Farmácia Comunitária e Hospitalar 2015-2016_Distribuição de Vagas.pdf

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.
A Comissão de Estágio (CE) do MICF, a quem compete assegurar a boa realização dos estágios, é designada pelo
Director da FFUC, ouvido o Conselho Científico. A CE é apoiada pelo Gabinete de Pós-graduação da FFUC nos
processos administrativos conducentes ao acompanhamento efetivo dos estudantes em período de estágio, de
acordo com as Normas Orientadoras do Estágio do MICF. Durante o estágio existe um contacto periódico com os
orientadores e com os estagiários, por via telefónica, eletrónica e, sempre que possível, por contacto pessoal,
nomeadamente através da Coordenadora do Estágio. Nas situações em que, por inadaptação ou por outro motivo,
o estagiário não se sinta adaptado ao local de estágio previamente selecionado há sempre lugar a contacto pessoal
com o estagiário e com o orientador e, sempre que possível, após análise detalhada da situação, é equacionada a
recolocação do estagiário, sempre com o acordo de todas as partes, incluindo o novo orientador do novo local de
estágio.
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.
IMPS’ Internship Commission (IC), which is responsible for ensuring the internships’ success, is nominated by
FFUC’s director, after hearing the Scientific Council. With the support of FFUC’s Postgraduate Office and in
accordance with the Internship guidelines, the IC is also responsible for the administrative proceedings of the
students’ monitoring. During the internship, contact with mentors and trainees is regular, taking place by
telephone, email and, whenever is possible, by personal contact, including through the Internship Coordinator. If
the trainee does not feel adapted to its previously selected internship place, personal contact with the trainee and
the supervisor takes place in order to, whenever is possible and with the agreement of all stakeholders (including
the new supervisor), replace the trainee.

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por acompanhar
os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por acompanhar
os estudantes (PDF, máx. 100kB)

10-02-2016 16:37

ACEF/1516/08607 — Guião para a auto-avaliação

21 de 212

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c8ce7...

Documento com os mecanismos de avaliação e seleção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a Instituição de ensino e as Instituições de formação em serviço.
A17.4.1._Extracto do Documento intitulado Normas Orientadoras de Estágio para o ano letivo 2015_2016.pdf
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study programmes)
Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional Qualifications (1)

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Com excepção do Estágio Curricular integrado no 5º ano curricular do ciclo de estudos (que se realiza nas
instalações das entidades com as quais são celebrados Protocolos para esse efeito - cfr. A17.1.2), o Mestrado
Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) é ministrado nas instalações da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra, sitas no Pólo III da Universidade de Coimbra. / With the exception of the training
programme integrated on the 5th year (which takes place on the training places - Cf. A17.1.2), the Integrated Master
in Pharmaceutical Sciences (IMPS) runs entirely on the Faculty of Pharmacy, which is located in Polo III of the
University of Coimbra.
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Reg_191_2014_CreditacaoFormacaoAnterior_e_ExperienciaProfissional_UC.pdf
A20. Observações:
a) A diferença do total de horas de contacto entre a informação agora submetida e aquela que foi publicada em
Diário da República (cfr. o ponto A5 do presente guião) decorre do ajustamento ao número de semanas de aulas
definido no calendário letivo aprovado por despacho reitoral.
As horas de contacto inicialmente indicadas correspondiam a 20 semanas letivas/semestre, sendo que na realidade
são praticadas 15 semanas letivas/semestre.
Com efeito, no Plano de Estudos publicado em Diário da República, o nº de horas de contacto semanais de cada
unidade curricular havia sido equivocadamente multiplicado por 20 semanas, em virtude de as horas de trabalho do
estudante se distribuírem ao longo das 20 semanas que, em regra, compõem cada semestre (horas essas que
incluem todas as formas de trabalho previstas, designadamente as horas de contacto e as horas dedicadas a
estágios, projetos, trabalhos no terreno, estudo e avaliação). Todavia, as concretas componentes previstas para as
horas de contacto das unidades curriculares do ciclo de estudos respeitam unicamente à parte letiva de cada
semestre (que compreende somente 15 semanas), não abrangendo a componente de avaliação ou quaisquer
outras atividades escolares traduzidas em tempo de trabalho do estudante;
b) As unidades curriculares de “Farmacovigilância” e “Farmacoepidemiologia”, ambas do 5º ano, constantes no
Plano de Estudos publicado em Diário da República (cfr. o ponto A5 do presente guião), foram unificadas numa
única unidade curricular, designada “Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia”;
c) As aulas prático-laboratoriais (PL) da unidade curricular do 3º ano “Farmacologia II”, publicadas em Diário da
República (cfr. o ponto A5 do presente guião), foram substituídas por aulas teórico-práticas (TP).
(As alterações supra referidas em b) e c) foram aprovadas através do Despacho Reitoral nº 321/2015, de 17/12/2015,
encontrando-se a aguardar o envio para registo na DGES e a posterior publicação em Diário da República, sendo
previsível que entrem em vigor no ano letivo de 2016/2017);
d) As cargas lectivas dos docentes indicadas nas FUC e FCD foram calculadas com base no nº de turmas em
funcionamento: para a tipologia T existe 1 turma; para a tipologia TP existem 5 turmas e para a tipologia PL existem
10 turmas.
A20. Observations:
a) The difference of the total contact hours between the information now submitted and the one that was published
in the Official Journal (cf. A5 section of this script) is due to the adjustment to the number of weeks of classes
defined in the academic calendar approved by Rector’s order.
The contact hours initially indicated corresponded to 20 weeks of classes / semester, but in fact there are only 15
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weeks of classes / semester.
Indeed, the week's contact hours of each curricular unit published in the Official Journal (cf. A5 point of this script),
were mistakenly multiplied by 20 weeks, because the student's working hours are usually distributed over the 20
weeks of each semester (which include all forms of work, such as lecturing, projects, fieldwork, study and
evaluation). However, the specific components of the contact hours are only related to the teaching activity part of
each semester, so these do not include the evaluation component or other school activities translated into
student's work time;
b) The curricular units of "Pharmacovigilance" and "Pharmacoepidemiology", both from the 5th year,
published in the Official Journal (cf. A5 section of this script) were replaced by a single curricular unit, named
"Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology";
c) The laboratory classes (PL) of Pharmacology II, from the 3rd year, published in the Official Journal (cf. A5 section
of this script) were replaced by theoretical-practical classes (TP).
(The amendments above, mentioned at b) and c), were approved by the Rector's Order No. 321/2015, of 12/17/2015,
await the record in DGES, after which they will be published in the Official Journal. Predictably, they will be applied
in 2016/2017’s academic year);
d) The teaching hours indicated in the curricular units’ files (FUC) and in the teachers’ curricular files (FCD) were
calculated based on the number of classes in operation: for T typology there is 1 class; for TP typology there are 5
classes and for PL typology there are 10 classes.

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
As Ciências Farmacêuticas, pela sua abrangência, multidisciplinaridade e actividade profissional, constituem uma
área científica de enorme relevo no âmbito das Ciências da Saúde. As tendências no sentido de um
aprofundamento da qualidade/optimização dos serviços de saúde envolvem, por motivos óbvios, o medicamento. O
plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas pretende:
a)Proporcionar aos estudantes um currículo actual, estimulante e com empregabilidade em todo o Mundo;
b)Dotar os estudantes das capacidades e competências descritas no campo 6.1.1., através de um
ensino/aprendizagem de qualidade;
c)Estabelecer sinergias entre a Faculdade, o mercado de trabalho e os centros de investigação;
d)Desenvolver mecanismos conducentes à criação de condições para que o percurso académico dos estudantes
possa atingir o grau de Mestre;
e)Estimular a inter e transdisciplinaridade;
f)Aglutinar os estudantes em torno de uma identidade profissional comum, ser Farmacêutico.
1.1. Study programme's generic objectives.
The Pharmaceutical Sciences, by its comprehensiveness, multidisciplinary and professional activity are
undoubtedly an area of great scientific importance in the context of Health Sciences. The new trends towards a
deepening of the quality/value for health services involved, for obvious reasons, the medicines. The adequation of
the curriculum of the Pharmaceutical Sciences Integrated Master aims to:
a)Provide students with a current curriculum, challenging and employability worldwide;
b)Allow the students to get skills and competencies described in Section 6.1.1., through a teaching/learning
environment of quality;
c)Create synergies among Faculty, labor market and research centres;
d)Developing mechanisms leading to the creation of conditions for the student academic path to achieve the Master
degree.
e)Stimulate inter- and transdisciplinarity;
f)Congregate the students around a common professional identity: to be Pharmacist.
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
No que respeita à coerência dos objectivos definidos para o presente ciclo de estudos com a missão e a estratégia
da FFUC, basta recorrer aos seus Estatutos (Regulamento nº 225/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série,
nº 103, de 28/05) para que tal resulte evidente. Assim, no artigo 3º dos referidos Estatutos, pode ler-se que “A
criação de conhecimento e a sua disseminação constitui a principal missão da Faculdade. A materialização deste
objectivo passa pela intervenção da instituição ao nível da formação (pré -graduada, pós -graduada e contínua) e
investigação no âmbito das ciências da saúde. A prestação de serviços especializados nas suas mais variadas
vertentes, pelo seu carácter histórico e humanista, consubstancia a relação da instituição com a sociedade civil.”
Desse ponto de vista, este ciclo de estudos cumpre todos os requisitos mencionados e está pensado para ser uma
referência da Universidade no ensino avançado das Ciências Farmacêuticas, integrando a estratégia que se vem
desenvolvendo, há vários anos na FFUC, na área das Ciências da Saúde, e que se encontra também plasmada nos
já referidos Estatutos (Artigo 2º - Matriz identitária): “A intervenção da Faculdade no domínio da prestação de
serviços especializados, tendo como referência o seu Laboratório de Análises Clínicas, inclui ainda, entre outros,
apoio ao nível das análises de medicamentos e cosméticos, toxicológicas, hidrológicas, microbiológicas e
bromatológicas.” Nesse sentido, torna-se fácil compaginar as duas dimensões em análise, dado que a FFUC
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possui um projecto educativo, científico e cultural devidamente articulado com as restantes Unidades Orgânicas
que integram a UC, onde existe uma forte componente em várias vertentes das Ciências da Saúde.
Este ciclo de estudos, destinado a formar farmacêuticos, constitui, simultaneamente, a base de desenvolvimentos
e ou aplicações originais, em muitos casos em contexto de investigação, de forma a tirar partido e a expandir essas
valências, enquadrando-se perfeitamente na estratégia definida pela Universidade de Coimbra.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
The 3rd art. of FFUC’s Statutes states that “The main mission of the Faculty of Pharmacy is the creation of
knowledge and its dissemination. This goal is accomplished by education (pre graduated, post graduated and
continuous) and research within the health sciences field. The provision of specialized services in its different
forms, its historical and humanistic character, embodies the relationship of the institution with the civil society".
From this point of view, this study cycle meets all the requirements mentioned and also represents a reference in
the advanced teaching of Pharmaceutical Sciences, integrating the strategy that has been engaged for several
years in FFUC, within the Health Sciences field. This can also be found in FFUC’s Statutes (2nd article - identity
matrix): "The Faculty’s intervention on the provision of specialized services, for instance, on its Clinical Analysis
Lab, also offers, among others, support on medicine and cosmetics, toxicological, hydrological, microbiological
and bromatological analysis."
Accordingly, it becomes easy to harmonize the two dimensions in the analysis, since FFUC has an educational,
scientific and cultural properly articulated with the other Units that are part of UC, where there is a strong
component in various aspects of the Health Sciences.
This study cycle, designed to train pharmacists, is both the basis of developments and / or unique applications, in
many cases in the context of research in order to take advantage and expand these valences and it fits perfectly
into the strategy defined by Coimbra University.
1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do ciclo de estudos são divulgados por via da plataforma informática de gestão académica Nónio: aos
docentes através do infordocente e aos estudantes através do inforestudante. Para o público em geral a
informação está disponível na página web da Universidade de Coimbra, em http://cursos.uc.pt.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The objectives of the study cycle are disseminated by NONIO which is an academic management IT platform: the
information is available for the teachers at infordocente and for the students at inforestudante. For the public this
information is available on the web page of the University of Coimbra - http://cursos.uc.pt.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, a revisão
e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
A criação de ciclos de estudos (CE) na UC envolve as Unidades Orgânicas (UO), os Centros de Serviços Comuns e
Especializados, a Reitoria/Senado e o Conselho Geral, num processo concertado que tem início com uma proposta
de oferta formativa (ou de revisão/atualização de oferta existente) e culmina com a sua submissão junto da A3ES
para acreditação.
A tramitação das alterações decorre de forma idêntica, devendo, depois de aprovadas, ser comunicadas à DGES e
publicadas em DR.
Na UO, sob proposta dos Coordenadores de Grupo, o Conselho Científico (CC) delibera sobre a distribuição do
serviço docente, que é homologada pelo Director. A revisão e atualização dos conteúdos programáticos é
promovida de forma concertada por docentes, Coordenador de Curso, Conselho Pedagógico e CC. A este cabe
pronunciar-se sobre a criação e alteração dos CE, aprovar os planos dos CE ministrados e aprovar a ficha
plurianual de unidade curricular (FUC), na qual são definidos os conteúdos programáticos.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
The creation of a new study cycle (SC) at UC involves the Organisational Unit (OU), the Central Services, the Dean /
the Senate and General Council, in a process that begins with a learning proposal (or review / update of an existing
one) and which is concluded with the submission for accreditation at A3ES. The procedure for changes is identical,
and once approved, the reviewed proposal must be sent to DGES and published in the national official journal.
Under proposal from the OU Group Coordinators, the Scientific Council decides on the distribution of teaching
duties (which is homologated by the Director). The syllabus revision and update is promoted concertedly by
teachers, Course Coordinator, Pedagogical and Scientific Councils. The Scientific Council pronounces about the
creation and modification of the SC, approves the SC plans and approves the pluriannual curricular unit’s file
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(FUC), in which the syllabus are defined.
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
A participação ativa dos docentes e estudantes é assegurada pela aplicação regular de inquéritos pedagógicos e
pela reflexão inerente ao processo de autoavaliação realizado por cada ciclo de estudos e pela UO. Para além dos
dados quantitativos são também analisados comentários e sugestões de estudantes e docentes, integrando o
processo de melhoria da UC. Os estudantes e docentes são ainda representados nos órgãos de governo da UC,
nomeadamente Conselho Geral, Conselho de Gestão e Senado. Na UO, o Conselho Pedagógico integra
representantes dos docentes e dos estudantes e o Conselho Científico integra representantes dos professores.
Complementarmente aos referidos inquéritos, a FFUC realizou ainda, em 2014/2015, um inquérito interno, dirigido
aos estudantes do MICF, com o objetivo de auscultar os motivos do insucesso escolar de algumas unidades
curriculares.
2.1.2. Means to ensure the active participation of teaching staff and students in decision-making processes that have
an influence on the teaching/learning process, including its quality.
The active participation of teachers and students is ensured with regular educational surveys. The results are
subject to analysis and discussion in order to develop the self-assessment of the study cycle and OUs’ reports. In
addition to quantitative data, comments and suggestions of students and teachers are also integrated at UC
improvement process. Students and teachers are also represented at UC's governing bodies, namely the General
Council, Management Council and Senate. The UO’s Pedagogical Council includes teachers’ and students’
representatives and the UO’s Scientific Council includes teachers’ representatives.
In addition to these surveys, FFUC held, in 2014/2015, an internal survey, for IMPS students, in order to understand
the reasons for the lack of success in some curricular units.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Conforme procedimentos estabelecidos na UC, a autoavaliação do ciclo de estudos é realizada no final de cada ano
letivo com a intervenção das diferentes partes interessadas sendo o relatório final da responsabilidade do
Coordenador de curso. Consiste numa análise SWOT, integrando informação referente a vários aspetos,
nomeadamente, acesso, sucesso escolar, empregabilidade e informação proveniente dos inquéritos pedagógicos.
Face a esta análise são definidas anualmente as ações de melhoria a implementar no curso, cuja execução é
avaliada no ano seguinte.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
According to the established procedures, the self-assessment of the study cycle is held at the end of each school
year with the participation of different stakeholders. The final report must be ensured by the Coordinator of the
study cycle. The self-assessment process consists of a SWOT analysis, including information regarding several
aspects, including namely access, academic success, employability, and information from the educational surveys.
Considering this analysis, improvement actions are set on an annual basis, which are evaluated in the following
year.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
Instituição.
Equipa reitoral, em articulação com a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua, e, na UO, pessoa responsável pela
dinamização da qualidade.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
Rector team and Evaluation and Improvement Unit, and, in the OU, the person who's responsible for the quality
dynamics.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Existe um sistema de informação através do qual é assegurada a produção automática de indicadores referentes às
unidades curriculares do curso (p.e. sucesso escolar) e aos inquéritos pedagógicos. A informação proveniente
destas e de outras fontes é analisada pela comissão de autoavaliação do curso, presidida pelo Coordenador do
curso que acompanha o funcionamento do ciclo de estudos (p.e. adequada articulação entre unidades curriculares,
esforço esperado e concretizado pelos estudantes, distribuição das datas de avaliação e volume de trabalho), em
ligação com os docentes do ciclo de estudos, o Conselho Pedagógico e o Director da FFUC.
No final do ano, a informação é coligida e analisada para efeitos de autoavaliação do ciclo de estudos.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme.
The information system generates indicators regarding course units (e.g. academic success) and educational
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surveys. This information and the data from other sources are analyzed by the Study Cycle's Evaluation Comission,
chaired by the Coordinator of the study cycle who will oversee its functioning (e.g. adequate articulation between
course units, effort expected and achieved by students, distribution of assessment dates and workload) in
collaboration with the teachers of the study cycle, Pedagogical Council and FFUC's director. At the end of the year
the information is collected and analyzed for the purpose of self-assessment of the study cycle.
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
http://www.uc.pt/damc/manual
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria.
Os resultados das avaliações são discutidos com as diferentes partes interessadas no âmbito da elaboração do
relatório de autoavaliação. Estes resultados e as ações de melhoria propostas pela Comissão de Autoavaliação no
referido relatório, bem como os dos restantes ciclos de estudos e da Unidade Orgânica no seu todo, são também
analisados e discutidos anualmente em reuniões dos Conselhos Pedagógico e Científico.
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
The results of the evaluations are discussed with different stakeholders who contribute for the self-assessment
report elaboration. These results and the corresponding improvement actions proposed by the Study Cycle's
Evaluation Comission, as well as those of other study cycles and of the OU as a whole, are also discussed every
year at the meetings of the Pedagogical and the Scientific Council.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
N/A.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
N/A.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas
de computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)

T; TP - Anfiteatro Tomé Pires / Tomé Pires Amphitheater

187.5

T; TP - Anfiteatro Caetano Santo António / Caetano de Santo António Amphiteater

187.5

T; TP - Anfiteatro da Unidade Central / Central Unit Amphitheater

184.8

T; TP - Sala Garcia da Orta / Garcia da Orta Classroom

93.4

TP - Unidade Prática de Farmácia / Pratical Pharmacy Unit

65.1

TP - Sala 2E01 / 2E01 Classroom

35.2

TP - Sala 2E02 / 2E02 Classroom

35.2

TP - Sala 2E03 / 2E03 Classroom

35.2

TP - Sala 2E04 / 2E04 Classroom

35.2

PL - Sala Laboratorial 3L01 / 3L01 Lab Class

32.5

PL - Sala Laboratorial 3L06 / 3L06 Lab Class

49.6

PL - Sala Laboratorial 3L08 / 3L08 Lab Class

49.6

PL - Sala Laboratorial 3L09 / 3L09 Lab Class

49.6

PL - Sala Laboratorial 3L11 / 3L11 Lab Class

49.6

PL - Sala Laboratorial 3L12 / 3L12 Lab Class

51.8

PL - Sala Laboratorial 3L13 / 3L13 Lab Class

20.2

PL - Sala Laboratorial 3L14 / 3L14 Lab Class

46

PL - Sala Laboratorial 4L01 / 4L01 Lab Class

48.6

PL - Sala Laboratorial 4L03 / 4L03 Lab Class

32.5

PL - Sala Laboratorial 4L04 / 4L04 Lab Class

49.6

PL - Sala Laboratorial 4L17 / 4L17 Lab Class

49.6

PL - Sala Laboratorial 5L01 / 5L01 Lab Class

48.6
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PL - Sala Laboratorial 5L04 / 5L04 Lab Class

49.6

PL - Sala Laboratorial 5L11 / 5L11 Lab Class

49.6

PL - Sala Laboratorial 5L13 / 5L13 Lab Class

49.6

PL - Sala Laboratorial 6L03 / 6L03 Lab Class

51.9

PL - Sala Laboratorial 6L12 / 6L12 Lab Class

49.6

PL - Sala Laboratorial 6L21 / 6L21 Lab Class

49.6

Bibioteca / Library

2403.1

Laboratórios para Investigação / Research Labs

1017.4

Gabinetes / Offices

720.8

Laboratórios de Apoio à Comunidade / Lab for Community Services

310

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número /
Number

Aparelho de desagregação de cápsulas e comprimidos / Desintegration apparatus for capsules and tablets

1

Aparelho de determinação da humidade de Karl-Fischer / Karl Fischer Titrator

1

Aparelho para determinação de dureza de comprimidos / Apparatus for Hardness determination

1

Friabilómetro / Friabilometer

1

Granuladores / Granulators

1

Máquina de enchimento de cápsula / Semi-automatic capsule filling machine

1

Misturador/malaxador / Powder mixers

1

Máquinas de compressão de comprimidos (excêntrico;rotativa) / Alternative and rotary tablet presses

1

Espectrofotómetro UV-VIS / Spectrophotometer UV-VIS

7

Potenciómetro / Potenciometer

6

Refractómetro / Refractometer

1

Polarímetro / Polarimeter

1

Viscosímetro / Viscosimeter

1

Desagregação supositórios / Desagregation

1

Sistema de Cromatografia Gasosa com detectores MS, FID, NPD e ECD / GC Systems coupled to MS, FID, NPD and
ECD detectors

7

Autoclave vertical / Autoclave vertical

1

Ultrasons / Ultrasonification

2

Penetrómetro / Penetrometer

1

Filtração esterilizante / Sterile filtration

1

Espectrómetro de Massa QIT-MS com fontes de ESI e APCI / Mass spectrometer QIT-MS with ESI and APCI sources

1

Sistema de LC com Detector de Fotodíodos, Amostrador automático e bomba de EM para nano-fluxos / LC system with
PDA detector, Autosampler Plus and MS Pump Plus for nano-flows

1

HPLC com Detectores UV-VIS, Fotodíodos, Fluorescência e IR / HPLC with UV-VIS, Photodiode array, Fluorescense and
RI Detectors

6

Estufas e Estufa de incubação de CO2/ Ovens and CO2 Incubator Oven

13

Balança de precisão / Precision balance

15

Condutímetro / Condutivimeter

2

Microscópios ópticos, de contraste de fase invertido e de fluorescência / Optical, inverted phase contrast and fluorescence
49
microscopes
Lupas binoculares / Binocular Magnifiers

2

Agitador electromagnético / Magnetic Stirrer

7

Centrifuga / Centrifuge

7

Evaporador rotativo / Rotary evaporator

7

Homogeneizador Ultraturrax / Ultraturrax (Blender)

1

Câmara de fluxo laminar / Laminar flow chamber

3

Aparelho de destilação para determinação de proteína / Distillation apparatus for protein determination

1

Aparelho de digestão para determinação de proteína / Digestion apparatus for protein determination

1

Termociclador / Thermocycler

1

Mufla / Furnace

1

Microdestiladores de água / Water Microdistillers

5
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Espectrofluorímetro / Spectrofluorimeter

2

Calorímetro de Varrimento Diferencial / Differential Scanning Calorimeter

1

Sistema de electroforese / Electrophoresis System

4

Bomba de vácuo / Vacuum pump

8

Esfigmomanómetro / Sphigmomanometer

4

Estetoscópio / Stetoscope

4

Espectrofotómetro de placas / Plate spectrophotometer (ELISA reader)

2

Colector de fracções / Fraction collector

3

Nebulizador / Spray drying

1

Modelos anatómicos do tronco, cabeça, coração, rim, sistema respiratório e sistema digestivo/ Anatomical models of the
head, torso, heart, kidney, respiratory system and digestive system

7

Câmara de incubação refrigerada / Refrigerated incubation chamber

1

Câmara de transferência de imagem de microscópio para televisão / Transference image chamber from microscope to
Television

1

Televisão / television

3

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
A FFUC participa em Programas de Mobilidade (PM) que permitem aos seus estudantes frequentar parte do curso
noutra Universidade (U), bem como o intercâmbio internacional de docentes. A coordenação dos PM cabe à
Divisão de Relações Internacionais, em estreita colaboração com a FFUC, através de um Coordenador
Departamental.
Destacam-se:
a) Programa Erasmus +:
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/acordos/ERASMUS_Students_25-09-2015;
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/acordos/ERASMUS_Staff_25-09-2015;
b) Acordos com U brasileiras:
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/acordos/Acordos_Brasil_05-10-2015;
c) Acordos com U norte-americanas do programa MAUI/Utrecht Network:
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/acordos/Univ_MAUI_06-06-2013;
d) Acordos com U australianas do programa AEN/Utrecht Network:
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/AEN_universidades;
e) Acordos com outras instituições:
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/acordos/Acordos_OMs_07-08-2015.
3.2.1 International partnerships within the study programme.
FFUC participates in Mobility Programs (MP) that allow students to spend part of their course at another university
(U), and also enable the international exchange of teachers. The coordination of the MP is accomplished by UC's
International Relations Unit, and at FFUC, by a Departmental Coordinator.
Among them we should mention:
a) Erasmus + Programme:
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/acordos/ERASMUS_Students_25-09-2015;
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/acordos/ERASMUS_Staff_25-09-2015;
b) Agreements with brazilian U:
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/acordos/Acordos_Brasil_05-10-2015;
d) Agreements with US U in MAUI Programme / Utrecht Network:
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/acordos/Univ_MAUI_06-06-2013;
e) Agreements with Australian U of AEN Programme / Utrecht Network:
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/AEN_universidades;
c) Agreements with other Institutions:
http://www.uc.pt/driic/CoopInternacional/acordos/Acordos_OMs_07-08-2015.
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Em complemento às iniciativas de relacionamento com entidades externas, nomeadamente as promovidas pelo
Laboratório de Empregabilidade da FFUC, a UC, através da Div. de Inovação e Transferências do Saber (DITS), da
Div. de Planeamento e Saídas Profissionais (DPSP), desenvolve iniciativas visando a:
-identificação de oportunidades de desenvolvimento de projetos com benefícios mútuos;
-identificação de resultados de investigação com potencial comercial;
-promoção do empreendedorismo e da empregabilidade, com o envolvimento direto em conferências, cursos,
desenvolvimento das Soft skills, concursos de ideias e planos de negócio, financiamento de start-ups e spin-offs
universitárias;
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-promoção da primeira experiência em contexto de trabalho através do programa de estágios não curriculares;
-organização de sessões de recrutamento e pré-seleção de estudantes finalistas.
3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as
the relation with private and public sector
In addition to the relationship's initiatives with external institutions, namely the ones promoted by FFUC's
Employment Lab, UC, through DITS and DPSP, develops a wide range of initiatives in order to develop the following
activities:
-Identify opportunities to develop projects with mutual benefits;
-Identify research outcomes with a commercial potential;
-Promote entrepreneurship and employability including participation in conferences, courses, practices of Soft
Skills, contests of ideas and business plans, provision of funding for UC start-ups and spin-offs;
-Promote first experience in workplaces through non-curricular short-term internships’ programmes, seen as
significant in the academic students training and as an opportunity for business companies to closely assess the
quality of training at the UC;
-Promote recruitment and pre-selection sessions of graduate students.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
O MICF conta com a colaboração de docentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
(FCTUC). Esta cooperação é bilateral e existe há vários anos. Não obstante, ela é redefinida anualmente, em
estreito diálogo com a FCTUC, para cada ano lectivo e, em concreto, para cada unidade curricular (uc). Com efeito,
em cada ano lectivo, o Conselho Científico da FFUC, ouvido o Conselho Pedagógico e a Coordenadora do MICF,
delibera sobre os termos concretos da colaboração docente nas referidas uc para o ano lectivo seguinte. Os
termos da colaboração ficam dependentes de factores tais como os resultados da apreciação global das uc em
causa feita pelos estudantes que as frequentaram (através, p.e., dos inquéritos promovidos anualmente pela
Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua da U.C.), o seu sucesso escolar e o seu grau de satisfação. Actualmente,
a colaboração docente da FCTUC no MICF verifica-se nas uc de Estatística, Física Aplicada, Matemática e Química
Analítica.
3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
IMPS has the collaboration of teachers from the Faculty of Sciences and Technology of the University of Coimbra
(FSTUC), in the teaching of the following curricular units: Statistics, Applied Physics, Mathematics and Analytical
Chemistry. FFUC and FSTUC have been cooperating bilaterally for several years. The specific terms of this
cooperation are reviewed by FFUC every year, together with FSTUC, for the next academic year, for each curricular
unit. Each year, the FFUC’s Scientific Council, after hearing the Pedagogical Council and IMPS’s Coordinator,
decides if and how the teaching collaboration will take place in the next academic year. The following year’s
cooperation will depend on several issues, such as the results of the student’s overall assessment of the curricular
units (eg, by the results of the inquiry promoted every year by the Evaluation and Continuous Improvement Unit)
and student’s academic success and satisfaction.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Carlos Manuel Freire Cavaleiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Freire Cavaleiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculadade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Alcino Jorge Lopes Leitão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alcino Jorge Lopes Leitão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Alexandrina Maria Ferreira Santos Pinto Mendes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandrina Maria Ferreira Santos Pinto Mendes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Alfredo Manuel Gouveia da Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alfredo Manuel Gouveia da Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Cristina Bairrada Fortuna
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Bairrada Fortuna
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Cristina Costa Ribeiro Rama
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Costa Ribeiro Rama
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Cristina Martins Rosa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Martins Rosa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
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A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Maria Telmo Dias Pereira Vicente Cabral
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Telmo Dias Pereira Vicente Cabral
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Miguel Duarte Matos Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Miguel Duarte Matos Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Rita Ramalho Figueiras
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Rita Ramalho Figueiras
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Angelina Lopes Simões Pena
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Angelina Lopes Simões Pena
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Augusto Miranda Lemos Romão Donato
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Augusto Miranda Lemos Romão Donato
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
40
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Henrique Silva Paranhos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Henrique Silva Paranhos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Jorge Lopes Jesus
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Jorge Lopes Jesus
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António José Ribeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Ribeiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Armanda Emanuela Castro Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armanda Emanuela Castro Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Artur Manuel Bordalo Machado Figueirinha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur Manuel Bordalo Machado Figueirinha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Bruno Miguel Rodrigues das Neves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Rodrigues das Neves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carla Lopes Varela
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Lopes Varela
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carla Maria dos Santos Nunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Maria dos Santos Nunes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carla Sofia Pinheiro Vitorino
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Sofia Pinheiro Vitorino
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
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Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlos Miguel Costa Alves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Miguel Costa Alves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Celeste Matos Lino
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Celeste Matos Lino
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Diana Jurado Santos Serra
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Diana Jurado Santos Serra
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Eliana Maria Barbosa Souto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eliana Maria Barbosa Souto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Elisiário José Tavares Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elisiário José Tavares Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Fernanda Maria Fernandes Roleira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernanda Maria Fernandes Roleira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando Jorge Ramos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Jorge Ramos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Francisco Jorge Batel Marques
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Jorge Batel Marques
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Gabriela Conceição Duarte Jorge Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gabriela Conceição Duarte Jorge Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Gonçalo Gutierres da Conceição
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo Gutierres da Conceição
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isabel Rita Rebelo Ferreira Barbosa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Rita Rebelo Ferreira Barbosa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
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Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isabel Vitória Neves Figueiredo Santos Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Vitória Neves Figueiredo Santos Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João António Nave Laranjinha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António Nave Laranjinha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Carlos Canotilho Lage
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Canotilho Lage
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João José Martins Simões Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João José Martins Simões Sousa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Manuel Martins Leitão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel Martins Leitão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Nuno Sereno Almeida Moreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Nuno Sereno Almeida Moreira
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge António Ribeiro Salvador
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge António Ribeiro Salvador
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Antonio Agapito Ruiz
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Antonio Agapito Ruiz
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
90
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Barata Antunes Custódio
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Barata Antunes Custódio
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Leonor Martins Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Leonor Martins Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Lígia Maria Ribeiro Pires Salgueiro Silva Couto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lígia Maria Ribeiro Pires Salgueiro Silva Couto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Fernando Morgado Pereira Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Fernando Morgado Pereira Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Miguel Santos Loura
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel Santos Loura
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Manuel António Facas Vicente
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel António Facas Vicente
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10-02-2016 16:37

ACEF/1516/08607 — Guião para a auto-avaliação

45 de 212

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c8ce7...

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Celeste Fernandes Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Celeste Fernandes Lopes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria da Conceição Gonçalves Barreto Oliveira Castilho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Gonçalves Barreto Oliveira Castilho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria da Graça Ribeiro Campos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Graça Ribeiro Campos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria do Céu Rodrigues Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Céu Rodrigues Sousa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria José Pinho Ferreira Miguel Gonçalves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria José Pinho Ferreira Miguel Gonçalves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria José Sá Miranda Moreno
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria José Sá Miranda Moreno
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
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Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Manuel Cruz Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Manuel Cruz Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Margarida Coutinho Seabra Castel-Branco Caetano
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Margarida Coutinho Seabra Castel-Branco Caetano
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Margarida Duarte Ramos Caramona
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Maria Margarida Duarte Ramos Caramona
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Teresa Teixeira Cruz Rosete
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Teixeira Cruz Rosete
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Mário Túlio dos Santos Rosado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Túlio dos Santos Rosado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Olga Maria Antunes Rodrigues Carvalho Cardoso
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Olga Maria Antunes Rodrigues Carvalho Cardoso
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Olga Maria Fernandes Borges Ribeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Olga Maria Fernandes Borges Ribeiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paula Cristina Santos Luxo Maia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Santos Luxo Maia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Alexandre Vieira Crespo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Vieira Crespo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Eduardo Martins de Castro Neves de Abreu
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Eduardo Martins de Castro Neves de Abreu
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Jorge Baeta Mendes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Baeta Mendes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
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Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ricardo António Esteves Castro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo António Esteves Castro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rodrigo Farinha Matias
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rodrigo Farinha Matias
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rui Manuel Silva Gomes Barbosa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Silva Gomes Barbosa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sara Margarida dos Santos Domingues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sara Margarida dos Santos Domingues
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Saúl Campos Pereira Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Saúl Campos Pereira Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sérgio Paulo Magalhães Simões
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Paulo Magalhães Simões
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sónia Alexandra Pinto Ribeiro Silva Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sónia Alexandra Pinto Ribeiro Silva Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Teresa Carmo Pimenta Dinis Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Carmo Pimenta Dinis Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Victoria Bell
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Victoria Bell
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Dulce Ferreira Cotrim
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Dulce Ferreira Cotrim
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff
Nome / Name

Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Carlos Manuel Freire Cavaleiro

Doutor

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS Farmacognosia e Fitoquímica

100

Ficha submetida

Alcino Jorge Lopes Leitão

Doutor

Química

100

Ficha submetida

Alexandrina Maria Ferreira
Santos Pinto Mendes

Doutor

Ciências Farmacêuticas-Farmacologia

100

Ficha submetida

Alfredo Manuel Gouveia da
Costa

Doutor

Matemática

100

Ficha submetida

Ana Cristina Bairrada Fortuna

Doutor

FARMACOLOGIA

100

Ficha submetida

Ana Cristina Costa Ribeiro Rama Doutor

Farmacologia e Farmacoterapia

50

Ficha submetida

Ana Cristina Martins Rosa

Doutor

Probabilidades e Estatística

100

Ficha submetida

Ana Maria Telmo Dias Pereira
Vicente Cabral

Doutor

Farmácia - Química Farmacêutica

100

Ficha submetida

Ana Miguel Duarte Matos Silva

Doutor

Farmácia, especialidade de Microbiologia e
Parasitologia

100

Ficha submetida

Ana Rita Ramalho Figueiras

Doutor

Tecnologia Farmacêutica

100

Ficha submetida

Angelina Lopes Simões Pena

Doutor

Especialidade de Bromatologia e Hidrologia

100

Ficha submetida

António Augusto Miranda Lemos
Licenciado
Romão Donato

Farmácia

40

Ficha submetida

António Henrique Silva Paranhos Doutor

Farmacognosia e Fitoquímica

100

Ficha submetida

António Jorge Lopes Jesus

Doutor

Química-Física

100

Ficha submetida

António José Ribeiro

Doutor

Tecnologia Farmacêutica e Biofarmácia

100

Ficha submetida

Armanda Emanuela Castro
Santos

Doutor

Ciências Farmacêuticas, especialidade de
Bioquímica

100

Ficha submetida

Artur Manuel Bordalo Machado
Figueirinha

Doutor

Fitoquímica e Farmacognosia

100

Ficha submetida

Bruno Miguel Rodrigues das
Neves

Doutor

Farmácia- Biologia Celular e Molecular

50

Ficha submetida

Carla Lopes Varela

Doutor

Química Farmacêutica

100

Ficha submetida

Carla Maria dos Santos Nunes

Doutor

Farmácia, especialidade de Bioquímica

50

Ficha submetida

Carla Sofia Pinheiro Vitorino

Doutor

Tecnologia Farmacêutica

100

Ficha submetida

Carlos Miguel Costa Alves

Doutor

Ciências Farmacêuticas, Especialidade em
Farmácia Clínica

50

Ficha submetida

Celeste Matos Lino

Doutor

Bromatologia e Hidrologia

100

Ficha submetida

Diana Jurado Santos Serra

Mestre

Ciências Farmacêuticas

50

Ficha submetida

Eliana Maria Barbosa Souto

Doutor

Tecnologia Farmacêutica

100

Ficha submetida

Elisiário José Tavares Silva

Doutor

Farmácia/Química Farmacêutica

100

Ficha submetida

Fernanda Maria Fernandes
Roleira

Doutor

Química Farmacêutica

100

Ficha submetida

Fernando Jorge Ramos

Doutor

Farmácia – Bromatologia e Hidrologia

100

Ficha submetida

Francisco Jorge Batel Marques

Doutor

Farmácia, Especialidade em Farmácia
Clínica

100

Ficha submetida

Gabriela Conceição Duarte
Jorge Silva

Doutor

Farmácia, Microbiologia e Parasitologia

100

Ficha submetida

Gonçalo Gutierres da Conceição Doutor

Matemática

100

Ficha submetida

Isabel Rita Rebelo Ferreira
Barbosa

Doutor

Toxicologia

100

Ficha submetida

Isabel Vitória Neves Figueiredo
Santos Pereira

Doutor

Farmácia, especialidade de Farmacologia

100

Ficha submetida

João António Nave Laranjinha

Doutor

Ciências Farmacêuticas - Bioquímica

100

Ficha submetida

João Carlos Canotilho Lage

Doutor

Tecnologia Farmacêutica

100

Ficha submetida

João José Martins Simões
Sousa

Doutor

Pharmaceutics

100

Ficha submetida

João Manuel Martins Leitão

Doutor

Química Farmacêutica

100

Ficha submetida

João Nuno Sereno Almeida
Moreira

Doutor

Farmácia

100

Ficha submetida

Jorge António Ribeiro Salvador

Doutor

Química Farmacêutica

100

Ficha submetida
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José Antonio Agapito Ruiz

Doutor

Matemática

90

Ficha submetida

José Barata Antunes Custódio

Doutor

Bioquímica

100

Ficha submetida

Leonor Martins Almeida

Doutor

Farmácia, especialidade Bioquímica

100

Ficha submetida

Lígia Maria Ribeiro Pires
Salgueiro Silva Couto

Doutor

Farmacognosia e Fitoquímica

100

Ficha submetida

Tecnologia Farmacêutica

100

Ficha submetida

Luís Fernando Morgado Pereira
Doutor
Almeida
Luís Miguel Santos Loura

Doutor

Química

100

Ficha submetida

Manuel António Facas Vicente

Doutor

Engenharia Geográfica

100

Ficha submetida

Maria Celeste Fernandes Lopes Doutor

Bioquímica

100

Ficha submetida

Maria da Conceição Gonçalves
Barreto Oliveira Castilho

Bromatologia, Hidrologia e Nutrição

100

Ficha submetida

Maria da Graça Ribeiro Campos Doutor

Farmácia, especialidade Farmacognosia e
Fitoquimica

100

Ficha submetida

Maria do Céu Rodrigues Sousa

Doutor

Ciências Farmacêuticas, especialidade de
Microbiologia e Parasitologia

100

Ficha submetida

Maria José Pinho Ferreira
Miguel Gonçalves

Doutor

Farmacognosia e Fitoquímica

100

Ficha submetida

Maria José Sá Miranda Moreno Doutor

Química Farmacêutica e Fitoquímica

100

Ficha submetida

Maria Manuel Cruz Silva

Doutor

Farmácia

100

Ficha submetida

Maria Margarida Coutinho
Seabra Castel-Branco Caetano

Doutor

Farmácia, especialidade de Farmacologia

100

Ficha submetida

Maria Margarida Duarte Ramos
Caramona

Doutor

Farmacologia/Farmácia

100

Ficha submetida

Maria Teresa Teixeira Cruz
Rosete

Doutor

Farmacologia

100

Ficha submetida

Mário Túlio dos Santos Rosado

Doutor

Química

100

Ficha submetida

Olga Maria Antunes Rodrigues
Carvalho Cardoso

Doutor

Microbiologia e Parasitologia

100

Ficha submetida

Olga Maria Fernandes Borges
Ribeiro

Doutor

Tecnologia Farmacêutica

100

Ficha submetida

Paula Cristina Santos Luxo Maia Doutor

Farmácia, especialidade de Microbiologia e
Parasitologia

100

Ficha submetida

Paulo Alexandre Vieira Crespo

Doutor

Física

100

Ficha submetida

Paulo Eduardo Martins de
Castro Neves de Abreu

Doutor

Química

100

Ficha submetida

Paulo Jorge Baeta Mendes

Doutor

Física da Radiação

100

Ficha submetida

Doutor

Ricardo António Esteves Castro Doutor

Química Farmacêutica

100

Ficha submetida

Rodrigo Farinha Matias

Doutor

Matemática

100

Ficha submetida

Rui Manuel Silva Gomes
Barbosa

Doutor

Química Farmacêutica

100

Ficha submetida

Sara Margarida dos Santos
Domingues

Doutor

Farmácia - Microbiologia e Parasitologia

100

Ficha submetida

Saúl Campos Pereira Costa

Doutor

Química Farmacêutica

100

Ficha submetida

Sérgio Paulo Magalhães Simões Doutor

Tecnologia Farmacêutica

100

Ficha submetida

Sónia Alexandra Pinto Ribeiro
Silva Santos

Doutor

Farmacologia

100

Ficha submetida

Teresa Carmo Pimenta Dinis
Silva

Doutor

Ciências Farmacêuticas, Especialidade
Bioquímica

100

Ficha submetida

Victoria Bell

Doutor

Ciências Farmacêuticas – área
Sociofarmácia

100

Ficha submetida

Cláudia Margarida Gonçalves
Cavadas

Doutor

Ciências Farmacêuticas, Farmacologia

100

Ficha submetida

Maria Dulce Ferreira Cotrim

Doutor

Farmacologia

100

Ficha submetida

7080

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)
4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
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4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Nº / No. Percentagem* / Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers:

67

94,63

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff
Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE):

69.9

98,73

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff
Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de
estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):

63

88,98

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience
and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

0.9

1,27

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação
4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics
Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics

ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a
três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years:

62

87,57

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) /
Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

0.9

1,27

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente atualização
O procedimento de avaliação dos docentes da UC tem por base o disposto no “Regulamento de Avaliação de
Desempenho dos Docentes da Universidade de Coimbra”(Reg. nº 398/2010, publicado no DR nº 87, 2.ª Série, de
05/05/2010, retificado através da declaração de retificação n.º 956/2010, publicada na 2ª série do DR, nº 95, de
17/05/2010).
A avaliação é relativa a períodos de 3 anos e considera 4 vertentes (investigação; docência; transferência e
valorização do conhecimento; gestão universitária e outras tarefas), que incluem 2 componentes de avaliação:
quantitativa e qualitativa.
O resultado final de cada docente é expresso em 4 níveis: excelente, muito bom, bom e não relevante.
Antes de um novo ciclo de avaliação, cada UO define, para cada área disciplinar, os parâmetros que determinam os
novos objetivos do desempenho dos docentes, garantindo a atualização do processo.
4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
The academic staff performance evaluation procedures of the University of Coimbra (UC) are set in the “Regulation
of Teachers’ Performance Evaluation of UC” – reg. no. 398/2010, published on the 5th of May, and amended on the
17th of May.
The teachers’ performance evaluation at UC is made on a 3 years basis and takes into account 4 dimensions:
investigation, teaching, knowledge transfer, university management and other tasks. Each dimension may include 2
variables: quantitative and qualitative.
The evaluation procedures have 5 stages (self-evaluation, validation, evaluation, audience, and homologation) and
the final evaluation is expressed in a 4 point scale: excellent, very good, good and not relevant.

10-02-2016 16:37

ACEF/1516/08607 — Guião para a auto-avaliação

58 de 212

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c8ce7...

Before each new evaluation cycle each OU identifies, for the subject areas, the parameters that define the new
goals of teachers’ performance, ensuring the continuous updating of the process.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/05/087000000/2387923890.pdf

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
O corpo não docente de apoio à leccionação é actualmente composto por 12 funcionários em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, estando 9 funcionários totalmente afectos ao apoio das
práticas lectivas e com horário flexível para as poderem acompanhar, e os restantes 3 com funções afectas à
gestão administrativa da área pedagógica e académica.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
The non-teaching staff that supports teaching currently consists of twelve (12) employees in labor contract regime
in government service for undetermined time, nine (9) of them being fully engaged in the support of the teaching
practices and flexible schedule, and the other three (3) are responsible for the academic and pegagogical
administrative manegement .
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Habilitações literárias do corpo não docente de apoio à lecionação: 1 funcionário com o 4º ano de escolaridade, 2
funcionários com o 9º ano de escolaridade, 7 funcionários com o 12º ano de escolaridade e 2 funcionários com
habilitações superiores (licenciatura).
4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.
Non-teaching staff qualifications for teaching activities support: 1 employee with the 4th grade of education, 2
employees with the 9th grade of education, 7 employees with the 12th grade of education and 2 employees with
higher education (bachelor degrees).
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é realizada através do Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação do Desempenho na Administração Pública - SIADAP, estabelecido pela Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, que
integra a avaliação do desempenho dos Serviços, dos Dirigentes e dos Trabalhadores. O processo de avaliação do
desempenho dos trabalhadores consubstancia-se na definição de parâmetros e metas, no acompanhamento do
desempenho e na mensuração deste, considerando, não apenas as funções do trabalhador, mas também o seu
desenvolvimento profissional. A diferenciação dos desempenhos é garantida pela fixação de percentagens
máximas para os níveis de avaliação mais elevados. Uma plataforma informática, concebida para o efeito, tem
permitido gerir o processo com bastante rigor, facilitando a articulação integrada, nas diversas fases, das atuações
de todos os intervenientes, sem descurar a dimensão e as características intrínsecas da Universidade de Coimbra.
4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance.
The evaluation of non-teaching staff performance is accomplished through an Integrated Management and
Performance Evaluation System of the Public Administration, established by the law 66-B/2007, which integrates
the assessment of the services’, managers’ and workers’ performances. This evaluation process sets some
parameters and goals, measures the performance follow up, considering not only the worker functions, but also his
professional development. The performance differentiation is guaranteed by the setting of maximum percentages
for the highest evaluation levels. A computer platform, design for the purpose, has allowed to manage the process
with great accuracy, facilitating the integrated articulation, in the several phases, of all intervenient performances,
without neglecting the dimension and the intrinsic characteristics of the Coimbra University.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação do pessoal não docente visa, fundamentalmente, dotar o trabalhador dos conhecimentos e
competências necessários às funções que desempenha, mas também ao seu desenvolvimento profissional e
pessoal. O levantamento das necessidades de formação é realizado a partir de diversas fontes, nomeadamente de
inquéritos sobre necessidades de formação, da informação recolhida em sede de avaliação do desempenho, de
propostas e sugestões endereçadas pelos trabalhadores, atendendo sempre às áreas definidas como estratégicas
pelo governo da Universidade. Habitualmente, o plano de formação congrega áreas muito diversas, como Gestão
de Recursos Humanos, Contratação Pública, Gestão para a Qualidade, Atendimento e Comportamento
Profissional, Tecnologias de Informação e Comunicação, Desenvolvimento de Competências de Liderança e Gestão
de Equipas, Higiene e Segurança no Trabalho.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff.
The training of non-teaching staff aims fundamentally to provide the worker with knowledge and skills considering
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the function they perform, but also their professional and personal development. The assessment of the training
necessities is performed through several sources, namely training necessities surveys, information gathered in the
performance evaluation head office, proposals and suggestions addressed by the workers and considering the
areas defined as strategic by the government of the University. Usually, the training plan gathers different areas
such as Human Resources Management, Public Hiring, Management for Quality, Reception and Professional
Behavior, Information and Communication Technologies, Leadership Skills Development and Teams Management,
Hygiene and Safety at Work.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male

24.17

Feminino / Female

75.83

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years

26.46

20-23 anos / 20-23 years

56.46

24-27 anos / 24-27 years

10.83

28 e mais anos / 28 years and more

6.25

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)
5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year
(current academic year)
Ano Curricular / Curricular Year

Número / Number

1º ano curricular / 1st curricular year

204

2º ano curricular / 2nd curricular year

196

3º ano curricular / 3nd curricular year

181

4º ano curricular / 4nd curricular year

160

5º ano curricular / 5nd curricular year

204
945

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand
Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies

180

180

180

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option
candidates

203

217

127

N.º colocados / No. enrolled students

223

215

195
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N.º colocados 1.º opção / No. 1st option
enrolments

125

86

79

Nota mínima de entrada / Minimum entrance
mark

147

148

149

Nota média de entrada / Average entrance
mark

158.5

157.06

158.53

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)
5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de
informação por ramos)
N/A.
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution by the
branches)
N/A.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
A UC, através da Divisão de Aconselhamento e Integração dos Serviços de Ação Social, mais concretamente do
Núcleo de Integração e Aconselhamento, presta apoio psicopedagógico aos estudantes da UC e apoio no âmbito
das necessidades educativas especiais em articulação com os órgãos de gestão da UC/UO. O Gabinete de Apoio
ao Estudante, da FPCE, dá não só resposta aos estudantes desta faculdade como apoia todos os outros e demais
estruturas da UC, sempre que solicitado, particularmente nas seguintes áreas: apoio psicológico e
psicopedagógico, aconselhamento de carreira.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The Coimbra University, through the Division of Counseling and Social Action Integrations’ Services, namely
through the Center for Integration and Counseling, provides educational psychological support to students at UC
and also support within the special educational needs, in conjunction with the management bodies of the UC / UO.
The Student Support Office, from the Faculty of Psychologie and Educacional Sciences, provides support not only
to his students but also to every other student, staff and university services, when requested, especially in the
áreas of psycological support and career counseling.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Para promover uma melhor integração dos estudantes que chegam à UC pela 1ª vez, a instituição tem um conjunto
de respostas de caráter transversal (p.e., semana de acolhimento no período de matrículas; receção pelo Reitor e
programa de formação extracurricular ao longo do ano; programa de peer counseling), a que se associam
atividades específicas, desenhadas pelos coordenadores de curso/ciclo de estudo, em articulação com os
diretores de UO e com os núcleos de estudantes. A integração de estudantes estrangeiros é muito apoiada pela
Divisão de Relações Internacionais, constituindo o “programa buddy” uma preciosa ajuda para quem acaba de
chegar e não fala português. Um conjunto alargado de iniciativas científicas, culturais, desportivas e de fóruns de
discussão constituem suportes importantes para esse processo de integração, numa parceria tão estreita quanto
necessária entre Reitoria, Unidades Orgânicas e AAC.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
In order to promote the integration of the students who are in Coimbra for the first time, the University has a series
of transversal answers (e.g.,counseling week during the registration period; reception by the Rector and
extracurricular workshops through the year; peer counseling program). There are specific activities, designed by
the degree/cycle of studies coordinators in collaboration with the organic units' directors and the students' group,
which are associated to these answers. The foreign students integration is enthusiastically supported by the
International Relations Unit. The 'Buddy program' is a precious help to those who have just arrived and do not
speak portuguese. A wide range of scientific, cultural and sports initiatives, as well as debate forums, constitute an
important support to the integration process, in a close partnership between the Rectory, the organic units and the
AAC.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
A universidade dispõe de uma estrutura ramificada e próxima dos estudantes que lhe permite dar resposta às suas
necessidades no aconselhamento sobre possibilidades de financiamento e emprego. A Divisão de Planeamento e
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Saídas Profissional (DPSP), a Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS), a Divisão de Apoio e
Promoção da Investigação (DAPI) e a Divisão de Projetos e Atividades (DPA) dão apoio central e transversal a toda
a academia nestes domínios de forma bastante articulada e concertada. Estas estruturas são ainda
complementadas na FFUC, através do Laboratório de Empregabilidade e do Núcleo de Estudantes de Farmácia da
Associação Académica de Coimbra (NEF-AAC), para realização de algumas iniciativas específicas, tais como a
semana designada "PharmCareer", que tem como público alvo os estudantes do 5º ano do MICF, que decorre
imediatamente antes do início do estágio.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The University of Coimbra has a branched structure to counsel the students about funding and employment
possibilities. The Careers Service of the University, the Innovation and Transfer of Knowledge Division, the
Research Support and Promotion Division and the Projects and Activities Office support the whole university within
these fields in a well-articulated and concerted way.These structures are also complemented at FFUC, through the
Employability Lab and the Students’ Core of Pharmacy of Coimbra’s Academic Association, to promote some
specific initiatives, such as the "PharmCareer", whose target audience are IMPS’s 5th year's students, which takes
place before de beginning of their internship.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
No final de cada semestre, conforme procedimento estabelecido na UC, é aplicado um inquérito pedagógico aos
estudantes. Os principais resultados deste inquérito são imediatamente integrados no subsequente inquérito aos
docentes para que estes façam uma reflexão sobre os mesmos. Todos os resultados dos inquéritos e reflexões dos
docentes são integrados na autoavaliação do ciclo de estudos e da UO, bem como na definição das ações a
implementar.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the end of each semester, according to the procedure established at the university, an educational survey of
students is conducted. The main results of this survey are immediately integrated in the subsequent teachers’
survey so that they can reflect about them. All survey results and teachers’ reflections are incorporated in the study
cycle and OU self-assessments, and in the definition of improvement actions.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A UC criou uma rede interna coordenada pela Divisão de Relações Internacionais (DRI) com o objetivo de promover
uma mobilidade de qualidade respeitando escrupulosamente as regras do ECTS. Em todas as unidades orgânicas/
departamentos existem coordenadores que se ocupam fundamentalmente do contrato de estudos e do
reconhecimento dos créditos obtidos. A DRI promove a mobilidade através de sessões de informação nas
unidades orgânicas e através da sua página em linha que mantem permanentemente atualizada. A
internacionalização é uma das prioridades estratégica da UC. Apesar da mobilidade ser a principal componente
estão a ser dados passos firmes no sentido da promoção e desenvolvimento de diplomas conjuntos quer a nível da
participação em projetos ERASMUS MUNDUS quer a nível de outras parcerias inspiradas nesse modelo. A atração
de estudantes e investigadores e docentes estrangeiros é outro vetor importante da internacionalização.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The university has created an intern network that is coordinated by the International Relations Unit (DRI) to
promote quality mobility, accordingly to the ECTS regulations. In every organic unit/department there are
coordinators who address the studys’ contract and the obtained credits recognition. The DRI promotes mobility
through briefing sessions at the organic units and through its online page, which is constantly updated.
Internationalization is one of the University’s strategic priorities. Even though mobility is its main component,
steady steps are being taken in order to promote and develop joint degrees, which participate in projects such as
ERASMUS MUNDUS and others alike. Another important vector of the internationalization is the mobility of foreign
students, investigators and professors.

6. Processos
6.1. Objetivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento.
Proporcionar conhecimentos pluridiciplinares, aptidões e competências nas áreas do medicamento e das ciências
da saúde, de modo a formar profissionais altamente qualificados com responsabilidade no delineamento, produção
e controlo de qualidade de medicamentos e sua distribuição em armazéns, farmácias e hospitais, assim como para
outras actividades ligadas ao medicamento, ao doente e à saúde pública (análises clínicas, análises
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bromatológicas, hidrológicas, toxicológicas e outras). Ser capaz de compreender e de resolver problemas em
situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, seja para o exercício de uma actividade
profissional ligada às Ciências Farmacêuticas, seja para a prática da investigação. Ter capacidade para integrar
conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação
limitada. Ser capaz de transmitir os seus conhecimentos quer a especialistas do medicamento, quer a não
especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades. Adquirir competências que permitam uma aprendizagem
autónoma ao longo da vida.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.
To provide multidisciplinary knowledge, skills and competencies in the fields of medicine and health sciences in
order to train highly qualified professionals with responsibility for design, production and quality control of
medicines and their distribution in department stores, pharmacies and hospitals as well as other activities related
to the drug, to the patient and public health (clinical analysis, chemical analysis, food and hydrological analysis,
toxicological analysis and other). To be able to understand and solve problems in new situations or in wide
multidisciplinary situations, to carry out a professional activity related to the Pharmaceutical Sciences or to
practice research. To be able to integrate knowledge, handle complex issues, develop solutions and make
judgments on limited information. To be able to pass on their knowledge either to medicine specialists or
non-specialists in a clear and unambiguous way. To acquire skills that allow an autonomous learning throughout
life.
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho.
A revisão curricular (rc) é atualizada sempre que se conclui, mediante avaliação concertada levada a cabo por
Coordenador de Curso (Cr), Conselho Pedagógico (CP) e Conselho Científico (CC), que devem ser feitos
ajustamentos à atualização científica e metodológica.
A periodicidade da rc por unidade curricular (uc) é semestral. Os conteúdos e as regras básicas de ensino e
avaliação das uc são definidos através de uma ficha plurianual (FUC). Até ao final da 1ª semana de aulas de cada
semestre, os docentes disponibilizam, no sistema de informação académica, a ficha anual de uc, com os
ajustamentos para esse ano. O Cr analisa as fichas e os inquéritos pedagógicos semestrais e, sempre que
necessário, reúne com os docentes. Sempre que solicitado por docentes ou alunos, o CP pronuncia-se sobre a
orientação pedagógica e os métodos de ensino e avaliação.
No final de cada ciclo, é avaliada a pertinência da rc do Plano de Estudos. Em caso afirmativo, são desencadeados
os procedimentos adequados.
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The curricular review takes place whenever the Course Coordinator (Cr), the Pedagogical Council (PC) and the
Scientific Council (SC), concertedly, conclude it is necessary to make any scientific or methodological adjustments.
The curricular units (cu) review takes place every semester. The contents and the teaching and evaluation basic
rules of each cu are set by a pluriannual cu's file (FUC). By the end of the 1st week of each semester, teachers load,
at the academic information system, the annual cu's file, with the adjustments set for the current year. The Cr
analyzes the annual cu's files and the results of the pedagogical inquiries and, when necessary, get together with
teachers. Whenever requested by teachers or students, PC will pronounce upon pedagogical orientations, as well
as teaching and evaluation methods.
At the end of each cycle, the opportunity of the Study Plan’s review is evaluated and, if it becomes necessary, the
appropriate procedures are triggered.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X - Anatomofisiologia Humana I / Human Anatomy and Physiology I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Anatomofisiologia Humana I / Human Anatomy and Physiology I
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sónia Alexandra Pinto Ribeiro Silva Santos - PL + T = 150.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Ana Cristina Bairrada Fortuna - PL = 90.00
- Bruno Miguel Rodrigues das Neves - PL = 90.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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A unidade curricular visa habilitar os estudantes a um maior domínio dos conceitos interpretativos das estruturas e
funcionamento dos vários sistemas biológicos do corpo humano, nomeadamente sistema tegumentar, osteoarticular, muscular, nervoso e endócrino. Pretende-se que os alunos adquiram um conhecimento integrado da
anatomia, histologia e fisiologia dos diversos sistemas biológicos, para melhor compreensão, quer das respectivas
funções, quer do seu papel na organização do corpo humano e homeostase.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to enable students to acquire a better control of the interpretative concepts of structures
and functioning of the several biological systems of the human body, particularly of the integumentary system,
skeletal system, joints, muscular system, nervous system and endocrine system. We intend that students acquire
an integrated knowledge of the anatomy, histology and physiology of the several biological systems to better
understand their individual functioning as well as their role in organization of the human body and homeostasis.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teórico
Funções e estruturas dos sistemas tegumentar (epiderme, derme e hipodermo e anexos), esquelético, articular
(articulações sinoviais, fibrosas e cartilaginosas; diartroses, anfiartroses e sinartroses), muscular (músculo
esquelético, liso e cardíaco), nervoso central e periférico (neurónios, neuroglia, encéfalo, espinhal medula, nervos
cranianos e raquidianos) e endócrino. A electrofisiologia das células nervosas e musculares. Neurotransmissão.
Prático-Laboratorial
Estudo dos ossos e articulações do esqueleto e músculos, recorrendo a modelos anatómicos. Isolamento e
montagem de órgãos para estudo da contracção do músculo esquelético, cardíaco e liso, recorrendo a animais de
experimentação. Execução de uma curva concentração-resposta e cálculo da EC50
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures
Functions and structures of integumentary (epidermis, dermis, subcutaneous tissue and accessory organs),
skeletal, joint (synovial, fibrous and cartilaginous joints; diarthroses, amphiarthroses and synarthroses) muscle
(skeletal, smooth and cardiac muscle), central and peripheral nervous systems (neurons, glia, brain, spinal cord,
cranial and spinal nerves) and endocrine system. The electrophysiology of nerve and muscle cells.
Neurotransmission.
Laboratorial classes
Study of bones and joints of the axial and appendicular skeleton and muscles using anatomical models. Organ
isolation and mounting in organ baths for the study of skeletal, cardiac and smooth muscle contraction. Performing
a concentration-response curve to acetylcholine and calculation of EC50.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para além da capacidade de observação e descrição de estruturas anatómicas do corpo humano, o estudo das
respectivas funções e visualização do seu funcionamento na prática contribuem para a compreensão da
organização do corpo humano e homeostase.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Besides the capacity of observation and description of anatomical structures of the human body, the study and
visualization of their functions in practical classes contribute for the understanding of the human body organization
and homeostasis.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Existem aulas de ensino colectivo, expositivo, teórico, em sala, e aulas prático-laboratoriais para manipulação de
modelos anatómicos e experimentação animal com demonstrações ou execução de tarefas. Serão usados
dispositivos multimédia e esquemas em “quadro”. Serão distribuídas fichas de trabalho para resolução com
consulta nas aulas prático-laboratoriais.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 70.0%, Mini Testes - 30.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There are theoretical teaching classes and laboratory/practical classes for anatomical models manipulation and
iv vitro organ experimentation. It will be used multimedia devices and schemes "framework". Worksheets will
be distributed in laboratory classes for resolution under consultation.
Continuous evaluation through midterm tests to evaluate the laboratorial component. It represents 30% of final
evaluation. It is required a minimum of 3 out of 6 points to obtain approval to the component.
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Final examination to evaluate the theoretical component. It represents 70% of final evaluation.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 70.0%,
Mini Tests - 30.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A maioria dos objectivos desta unidade curricular prende-se com a aquisição de conhecimentos e compreensão de
conceitos.
As aulas magistrais permitem a explicação desses conceitos de forma facilmente perceptível pelos estudantes, ao
mesmo tempo que permitem a utilização do método dedutivo, de modo que seja o próprio estudante, orientado
pelo professor, a chegar à compreensão do conceito que se pretende que adquira.
As aulas práticas permitem consolidar os conceitos aprendidos nas aulas teóricas e aplicação a situações
concretas, o que, por sua vez, facilita a própria compreensão dos assuntos. A avaliação contínua nas aulas
práticas, nomeadamente através de avaliações parcelares, permite ao estudante auto-avaliar a progressão da sua
aprendizagem e identificar os pontos fracos em que necessita de maior esforço.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Most of the objectives of this curricular unit are related to the acquisition of knowledge and understanding
concepts. Lectures allow the explanation of such concepts in a way easily understandable by the students, while
also allowing the use of the deductive method, so that students themselves, guided by the teacher, can reach the
concept they need to acquire.
Practical classes allow the students to consolidate theoretical concepts and to apply those concepts to real
situations, which in turn facilitates the understanding of such subjects.
Continuous evaluation in practical classes, namely through midterm tests, allows the students to self-evaluate their
learning process and to identify their weaker points requiring more attention and study.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Seeley, Stephens e Tate. Anatomia & Fisiologia, 2005 Ed. Lusociência.
Saladin K.S. Anatomy and Physiology, 2004 Ed. Mc Graw Hill.
Berne, Levy, Koeppen & Stanton. Fisiologia, 2004 Ed. Elsevier.
Marieb and Hoehn. Anatomia e Fisiologia, 2009, Ed. Artmed
Guyton & Hall. Tratado de Fisiologia Médica, 1997, Ed. Guanabara Koogan.
Tresguerres. Fisiologia Humana, 1992 Ed. Interamericana Mc Graw-Hill. Junqueira & Carneiro. Basic histology –
Text and Atlas, 2003 Ed. Mc Graw Hill.
Patricia E. Molina. Fisiologia endócrina, Lange Série Fisiologia, 2ª edição, 2007 Ed. McGraw Hill interamericana
Calbreath. Clinical chemistry – a fundamental textbook, 1992 Ed. W. B. Saunders Company.
Nestler, Hyman, Malenka. Molecular Neuropharmacology, 2001, Ed. MacGraw Hill
Siegel, G. J. Basic Neurochemistry, 2006, Ed. Elsevier.
Purves, D. [et al.]. Neuroscience, 2004, Ed. Sinauer Associates Inc.

Mapa X - Anatomofisiologia Humana II / Human Anatomophysiology II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Anatomofisiologia Humana II / Human Anatomophysiology II
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandrina Maria Ferreira Santos Pinto Mendes - PL + T = 150.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Ana Cristina Bairrada Fortuna - PL = 30.00
- Bruno Miguel Rodrigues das Neves - PL = 150.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ao completar esta unidade curricular, o estudante deve ser capaz de:
1. compreender e descrever a organização anatómica e funcional do corpo humano e relacionar a forma, a função,
os mecanismos de regulação e as interacções entre os vários órgãos e sistemas.
2. relacionar os conhecimentos adquiridos com os da unidade curricular precedente (Anatomofisiologia Humana I)
de modo a obter uma visão integrada do funcionamento do organismo em homeostasia.
3. executar e interpretar algumas metodologias analíticas simples com aplicação clínica na avaliação funcional de
alguns órgãos e sistemas.
4. aplicar os conhecimentos adquiridos a novas situações, nomeadamente à previsão dos efeitos de fármacos nos
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vários órgãos e sistemas e à identificação de potenciais alvos farmacológicos, partindo de informação sobre o seu
mecanismo de acção.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Upon completion of this course unit, the student will be able to:
- understand and describe the anatomical and functional organization of the human body and correlate the form,
function and regulatory mechanisms of the various organs and systems.
- relate the knowledge acquired with that acquired in the preceding curricular unit (Human Anatomophysiology I) to
achieve an integrated view of how the organism functions in homeostasis.
- perform and interpret simple assays with clinical application in the functional evaluation of various organs and
systems.
- apply the knowledge acquired to new situations, namely to predict drug effects in various organs and systems,
based on information concerning their mechanism of action
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Anatomia e funções do coração e sistema circulatório; sistema excitador e condutor do coração; ciclo cardíaco;
regulação intrínseca e extrínseca do coração; dinâmica da circulação sanguínea; regulação nervosa e local do fluxo
sanguíneo; pressão arterial.
2. Anatomia e funções das vias respiratórias; fases da respiração e controlo da ventilação pelo centro respiratório.
3. Anatomia e funções do tubo digestivo e glândulas anexas; processos e fases da digestão; regulação nervosa e
hormonal; hormonas do aparelho digestivo e interacções funcionais com outros órgãos para regulação da
glicémia, do apetite e da função renal.
4. Anatomia e funções dos rins; estrutura do nefrónio e processos de formação de urina; regulação intrínseca e
extrínseca da função renal e da concentração e volume dos líquidos corporais; regulação do equilíbrio ácido-base
pelo aparelho respiratório e rins.
5. Funções das hormonas sexuais; ciclo menstrual; controlo hormonal da espermatogénese.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Anatomy and functions of the heart and circulatory system; exciting and conducting system of the heart; cardiac
cycle; intrinsic and extrinsic regulation of the heart; circulation dynamics; nervous and local regulation of blood
flow; arterial blood pressure.
2. Anatomy and functions of the respiratory tract; phases of respiration and ventilation control by the respiratory
centre.
3. Anatomy and functions of the digestive tract and accessory glands; processes and phases of digestion; nervous
and hormonal control; hormones of digestive organs and regulation of glycemia, appetite and renal function.
4. Anatomy and functions of the kidneys; structure of the nephron and processes of urine formation; intrinsic and
extrinsic regulation of the kidneys and of the concentration and volume of body fluids; regulation of acid-base
balance by the respiratory and renal systems.
5. Sex hormones and their functions; menstrual cycle; hormonal control of spermatogenesis
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados de modo a facilitar a aquisição e integração de conhecimentos
essenciais à compreensão do funcionamento do organismo e manutenção da homeostasia que constituem os dois
primeiros objectivos. Parte-se da relação entre a estrutura e função de cada órgão para a sua integração em
aparelhos e sistemas e finalmente no organismo como um todo, evidenciando os mecanismos de comunicação e
regulação que mantêm a homeostasia. O 3º objectivo é concretizado através da avaliação prática e interpretação de
parâmetros de avaliação funcional de alguns órgãos e sistemas. O 4º objectivo decorre dos outros, não sendo
objecto de abordagem num ponto específico, mas construindo-se ao longo de toda a aprendizagem. A consecução
deste objectivo prende-se apenas parcialmente com os conteúdos programáticos, dependendo,sobretudo, das
estratégias pedagógicas e da sua eficácia na promoção das capacidades de análise e síntese e do raciocínio
crítico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus contents are organized to facilitate the acquisition and integration of concepts essential to understand
how the organism functions and maintains homeostasis, thus directly addressing the first two objectives. Starting
on the relationship between form and function of each organ, they are integrated in systems and finally the whole
organism, highlighting the mechanisms of communication and regulation that maintain homeostasis. The 3rd
objective is achieved through the practical evaluation and interpretation of parameters that evaluate the function of
some organs and systems. The 4th objective derives from the others and is not directly addressed in any specific
part of the syllabus, rather being constructed throughout the learning process. Achievement of this objective is
only partially dependent on the syllabus content, depending mostly on the pedagogical strategies and their efficacy
in promoting analysis and synthesis skills and critical reasoning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As metodologias de ensino a utilizar nesta unidade curricular incluem:
1. aulas teóricas magistrais
2. aulas laboratoriais baseadas na observação e na execução de metodologias analíticas simples para avaliação
funcional de órgãos e sistemas e sua interpretação fisiológica
3. apresentação oral e discussão de temas relacionados com os conteúdos programáticos

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 70.0%, Mini Testes - 7.5%, Trabalho de síntese - 10.0%, Trabalho laboratorial ou de campo 12.5%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies in this curricular unit include:
- lectures
- laboratory classes based on the observation and execution of simple analytical methods for functional evaluation
of organs and systems and their physiologic interpretation
- presentation and discussion of themes related to the syllabus content.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 70.0%, Laboratory work or Field work - 12.5%,
Mini Tests - 7.5%, Synthesis work - 10.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objectivos prendem-se essencialmente com a aquisição de conhecimentos e sua aplicação a novas situações.
As aulas magistrais permitem a explicação e interligação de conceitos, de forma a torná-los facilmente perceptíveis
pelos estudantes. Ao mesmo tempo, utiliza-se a interacção directa e o método dedutivo para que seja o próprio
estudante, orientado pelo professor, a chegar à compreensão do conceito que se pretende que adquira, de modo a
poder de seguida utilizá-lo para resolver situações problemáticas novas. Além disso, a apresentação e discussão
de temas relacionados com os conteúdos programáticos permite ao estudante reforçar as capacidades de análise
e síntese e o raciocínio crítico, fomentando a aprendizagem autónoma. As aulas laboratoriais, pela visualização e
experimentação directas, permitem ilustrar e consolidar os conceitos teóricos e aplicá-los a situações concretas, o
que por sua vez, facilita a própria compreensão dos assuntos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives of this curricular unit are mainly related to the acquisition of knowledge and its application to new
situations. Lectures allow the explanation and interrelation of concepts in a way easily understandable by the
students. At the same time, direct interaction and the deductive method are used, so that students themselves,
guided by the teacher, reach the concept they need to acquire in order to subsequently use that knowledge to solve
new problems and situations. Furthermore, presentation and discussion of themes related to the syllabus allow the
students to reinforce their analysis and synthesis skills and critical reasoning, promoting self-learning. Laboratory
classes through direct visualization and experimentation, illustrate and allow the consolidation of theoretical
concepts and their application to practical situations, which in turn facilitates understanding such subjects.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Guyton & Hall. Textbook of Medical Physiology. 11th edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company. 2005. •Seeley,
R.R.; Stephens, T.D.; Tate, P. Anatomy and Physiology. 7th edition. New York [etc.]: McGraw-Hill. 2006 •Seeley, R.R.;
Stephens, T.D.; Tate, P. Anatomia e Fisiologia. 8ª edição. Tradução de Leal M. T., Durão M. C., Braga Abecassis M. L.
New York [etc.]: McGraw-Hill. 2011 •Saladin, K.S. Anatomy & Physiology; The Unit of Form and Function. 3rd
edition. New York [etc.]: McGraw-Hill. 2004
•Artigos científicos (a indicar anualmente)/Scientific articles (to be indicated annually).

Mapa X - Assuntos Regulamentares do Medicamento / Regulatory issues of medicinal products
6.2.1.1. Unidade curricular:
Assuntos Regulamentares do Medicamento / Regulatory issues of medicinal products
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João José Martins Simões Sousa - PL + T = 120.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Carla Sofia Pinheiro Vitorino - PL = 210.00
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina contempla os aspectos regulamentares associados ao registo do medicamento. São também
objecto de estudo as questões que se relacionam com a utilização das normas e procedimentos regulamentares da
União Europeia e Conferência Internacional de Harmonização (ICH), em particular nas áreas da estabilidade, boas
práticas de fabrico e validação da produção e métodos analíticos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unity concern with the regulamentar requirements associated with the registration of medicinal products. Are
also evaluated all the issues related with the rules and procedures in force by EU or ICH (International Conference
on Harmonization), in particular in what concern to the stability, Good manufacturing practices and validation, both
of production and analytical methods
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teórica: Avaliação dos requisitos legais subjacentes a pedidos de autorização de introdução no mercado (AIM)
segundo os procedimentos centralizado, descentralizado, reconhecimento mútuo e nacional. Obrigações dos
requerentes e das entidades reguladoras. Cronogramas dos diversos procedimentos. Alterações aos termos de
uma AIM. Distinção entre alterações maiores, menores e notificações. Estrutura de um pedido de AIM. Elaboração
de formulários para submissão em suporte de papel e electrónica. Renovação de AIM. Exigências em termos de
qualidade. Exigências nacionais específicas conforme Notice to Applicants (NTA). Guia das Boas práticas de
renovação. Os relatórios periódicos de segurança. Conceito de harmonização de “datas de nascimento
internacional”. Arbitragens internacionais. Portugal como Estado Membro de Referência (EMR).
Teórico - Prático: Análise e discussão de guidelines europeias e da ICH
6.2.1.5. Syllabus:
Plenary lectures:
Evaluation of legal requirements related with marketing authorizations (MA), following the centralized,
descentralized mutual recognition and national procedures. Rules that must be follow either by companies
(marketing authorization holders) and national authorities. Timetables of the different procedures. Type or
variations. Separation between major, minor variations and notifications. CTD structure. Instructions how to fill in a
marketing authorization either by physical or electronic submissions. Renewal of MA. Quality requirements.
National rules according NTA (Notice to Applicants). Schedule for Renewals. Periodic safety Reports (PSUR).
Concept of “born date” for international procedures. International referral, being Portugal the Reference Member
State (RMS).
Practical
Analysis and group discussion of Notes for Guidance (guidelines) from EMEA and ICH.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa está delineado para permitir o conhecimentos dos princípios fundamentais envolvidos na submissão
de pedidos de AIM por diversos meios, incluindo o conhecimento das Guidelines aplicáveis à redação de cada um
dos Módulos do CTD
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program has bee drawn in order to allow the knowledge of fundamental principles required for submissions of
marketing authorization. This includes a deep understanding of Guidelines that support each CTD module
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas. Aulas laboratoriais com exercício de submissão de AIM
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 75.0%, Resolução de problemas - 25.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Plenary lectures. Laboratory training to write-up a marketing authorization dossier
Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Resolution Problems - 25.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Após a exposição teórica os alunos são envolvidos na resolução prática de assuntos regulamentares
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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After oral excplanation, students are expected to solve practical regulatory issues
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
NTA - Volume 2 da publicação The Rules Governing Medicinal Products in the European Union (Vol. 2ª, 2B e 2C)
Eudralex: Volumes 1 a 9

Mapa X - Avaliação Farmacoterapêutica em Cuidados Primários de Saúde / Pharmacotherapeutic Evaluation in Prim
6.2.1.1. Unidade curricular:
Avaliação Farmacoterapêutica em Cuidados Primários de Saúde / Pharmacotherapeutic Evaluation in Prim
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Vitória Neves Figueiredo Santos Pereira - T = 15.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Margarida Coutinho Seabra Castel-Branco Caetano - T = 15.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
“A primeira responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do doente” - o envolvimento do
farmacêutico na avaliação dos resultados clínicos produzidos pelos medicamentos pode contribuir para a redução
da morbimortalidade relacionada com os mesmos, auxiliando os doentes a obterem o máximo benefício da sua
medicação. O farmacêutico deve possuir conhecimentos gerais e específicos que lhe permitam assistir o doente
tanto na cedência como no seguimento da farmacoterapia, interagindo com ele e com os outros profissionais de
saúde com o objectivo último da melhoria da qualidade de vida do doente. Esta unidade curricular contempla os
aspetos apontados e permite ao estudante adquirir competências relacionadas com a aproximação ao doente, à
identificação da situação clínica, à avaliação farmacoterapêutica, ao estabelecimento de critérios de monitorização
para avaliação dos resultados do tratamento e a informação e comunicação ao doente e aos outros profissionais
de saúde.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
"The first responsibility of the pharmacist is to the health and the patient's well-being"- the involvement of the
pharmacist in the evaluation of clinical results produced by drugs can contribute to the reduction of morbidity and
mortality associated with them, assisting patients to obtain the maximum benefit from your medication. The
pharmacist must have general and specific knowledge enabling them to watch the patient both in yield and
following the pharmacotherapy, interacting with him and other health professionals with the ultimate goal of
improving the patient's quality of life. This course covers the aspects highlighted and allows the student to acquire
skills related to the approach to the patient, identifying the clinical situation, the pharmacotherapeutic evaluation,
the establishment of monitoring criteria for evaluation of treatment outcomes and to information and
communication to the patient and other health professionals.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Caracterização clínica da situação.
Dispensa clínica.
Revisão da terapêutica recorrendo a diferentes metodologias.
Gestão de risco dos resultados negativos da medicação.
Acompanhamento farmacoterapêutico recorrendo a diferentes metodologias.
6.2.1.5. Syllabus:
Clinical characterization of the situation.
Dispensing medications
Medication review using different methodologies.
Risk management of negative results of medication..
Pharmacotherapeutic monitoring using different methodologies.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta unidade curricular permite ao estudante adquirir competências relacionadas com a aproximação ao doente, a
identificação da situação clínica, a avaliação farmacoterapêutica, ao estabelecimento de critérios de monitorização
para avaliação dos resultados do tratamento e a informação e comunicação ao doente e aos outros profissionais
de saúde. Do exposto, torna-se extremamente importante que sejam abordados aspectos como a caracterização
clínica da situação, a análise do perfil farmacoterapêutico do doente bem como, a revisão sistemática da
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terapêutica e a gestão de risco associados aos resultados negativos da medicação. Importante também a
informação que é fornecida ao doente no acto da dispensa do medicamento e ainda a sinalização de doentes que
devem ser encaminhados para o serviço clínico de Acompanhamento Farmacoterapêutico. A abordagem deste
serviço obriga ao conhecimento das diferentes metodologias disponíveis para a sua implementação e
monitorização.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This unit allows students to acquire skills related to the approach to the patient, identifying the clinical situation,
the pharmacotherapeutic evaluation, the establishment of monitoring criteria to evaluate the results of treatment
and information and communication to patients and other health professionals . From the above, it becomes
extremely important that they are addressed aspects such as clinical characterization of the situation, the analysis
of the patient's pharmacotherapeutic profile as well as the systematic review of therapy and risk management
associated with negative outcomes of medication. Also important information that is provided to the patient at the
time of dispensing the drug and also the signaling of patients who should be referred for clinical service monitoring
pharmacotherapy. The approach of this service requires the knowledge of the different methodologies available for
its implementation and monitoring.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Tratando-se de uma unidade curricular opcional que funciona com o número máximo de 24 estudantes, permite
que as aulas sejam secções práticas de resolução de casos clínicos reais de Acompanhamento
Farmacoterapêutico. São discutidas as diversas opções terapêuticas tendo em conta a condição clínica do doente
mas também, os resultados clínicos obtidos. Sendo o objectivo da unidade curricular a apresentação, análise e
discussão de casos clínicos reais, a avaliação consta de uma avaliação contínua (50%), e a resolução de um caso
clínico individualmente (50%).
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 50.0%, Resolução de problemas - 50.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Since this is an optional unit that works with the maximum number of 24 students allows for classes to be solving
practical sections of real clinical cases, using a system of monitoring pharmacotherapy. They discuss the various
therapeutic options taking into account not only the clinical condition of the patient but also the clinical results
obtained.
Since the aim of the course presentation, analysis and discussion of real clinical cases, it makes perfect sense that
assessment including an ongoing evaluation (50%), and the resolution of a case individually (examination – 50%).

Evaluation:
- Assessment (Exam - 50.0%, Resolution Problems - 50.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de uma unidade curricular opcional que funciona com o número máximo de 24 estudantes, permite
que as aulas sejam secções práticas de resolução de casos clínicos reais, com recurso a uma sistemática de
Acompanhamento Farmacoterapêutico. São discutidas as diversas opções terapêuticas tendo em conta não só, a
condição clínica do doente mas também, os resultados clínicos obtidos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since this is an optional unit that works with the maximum number of 24 students allows for classes to be solving
practical sections of real clinical cases, using a system of monitoring pharmacotherapy. They discuss the various
therapeutic options taking into account not only the clinical condition of the patient but also the clinical results
obtained.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A.J.Winfield, R.M.E. Richards. Pharmaceutical Practice. 2nd ed., Churchill Livinsgtone, Edinburg. 1998.
Cipolle, R. J.; Strand, L. M.; Morley, P. C. Pharmaceutical care practice: the clinician’s guide. 2nd edition. New York
[etc.]: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004.
Dader, M. J. F.; Muñoz, P. A.; Martínez-Martínez, F. Atenção Farmacêutica: conceitos, processos e casos práticos. 1ª
edição. São Paulo: RCN Editora, 2008.
Rovers JP, Currie JD, Hagel HP, McDonough RP, Sobotka JL. A Practical Guide to Pharmaceutical Care. 2nd Edition.
2003, Washington, D.C., American Pharmaceutical Association.
Koda-Kimble, MA, et al. Applied therapeutics: the clinical use of drugs. 9th edition. American College of Clinical
Pharmacy. 2008.
Trevor, M Speight & Nicholas, HG Holford. Avery’s Drug Treatment: a guide to the properties, choice, therapeutic
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use and economic value of drugs in disease management. 4th edition. Wiley-Blackwell. 1997.v

Mapa X - Bacteriologia e Análises Bacteriológicas / Bacteriology and Bacterial Analyses
6.2.1.1. Unidade curricular:
Bacteriologia e Análises Bacteriológicas / Bacteriology and Bacterial Analyses
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela Conceição Duarte Jorge Silva - PL + T = 141.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Olga Maria Antunes Rodrigues Carvalho Cardoso - PL + T = 24.00
- Sara Margarida dos Santos Domingues - PL = 165.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno deverá ficar a conhecer os principais grupos de bactérias e características, as infecções que causam, o
mecanismo de acção dos antibióticos e seu espectro antibacteriano, mecanismos de resistência aos antibióticos e
bases genéticas de disseminação da resistência, e os métodos usados para avaliar a susceptibilidade aos
antibióticos.
No ensino Prático e Laboratorial o aluno deverá saber identificar os principais grupos de bactérias patogénicas e
conhecer as metodologias para a sua identificação, executar uma PCR e entender como pode ser aplicada à
identificação de bactérias, avaliar a susceptibilidade aos antibióticos, pesquisar fenotipicamente beta-lactamases e
interpretar os resultados.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student should know the major groups of bacteria, their characteristics and infections associated with each
group, the mechanism of action of antibiotics and their antibacterial spectrum, mechanisms of antibiotic resistance
and the genetic basis of spread of resistance, and the methods used to assess the antibiotic susceptibility.
In Practical Laboratory teaching, the student should acquire knowledge on identification of the major groups of
pathogenic bacteria and in the laboratorial methods for their identification, to perform a PCR and understand how it
can be applied to the identification of bacteria, to evaluate the susceptibility to antibiotics, to screen for
beta-lactamases phenotypically and to interpret the results.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
TEÓRICA
Introdução à Bacteriologia
Agentes etiológicos:Enterobacteriaceae;Bacilos Gram negativo não
fermentadores;Staphylococcusspp.;Streptococcussp.;Enterococcusspp.;Neisseriasp;Haemophilussp,Mycobacteriumtubercul
morfologia, fisiologia, factores de virulência, infecções, identificação bacteriana.
Agentes antimicrobianos: mecanismos de acção, espectro de actividade, mecanismos de resistência. Métodos de
determinação de susceptibilidade.
Epidemiologia molecular da resistência bacteriana:conjugação, transformação, transdução.
LABORATORIAL
Isolamento e identificação por métodos fenotípicos:Enterobacteriaceae, Bacilos Gram-negativo não
fermentadores,Staphylococcusspp.,Streptococcusspp.;Enterococcus spp.;Neisseriaesp.;Haemophilussp.
Identificação deMycobacterium tuberculosispor PCR
Métodos de avaliação da susceptibilidade a agentes antibacterianos
Detecção fenotípica de β-lactamases de largo espectro, AmpC e metalo-β-lactamases
6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL
Introduction to Bacteriology
Etiological agents:Enterobacteriaceae; Non-fermenter Gram negative bacilli;Staphylococcusspp
.;Streptococcusspp .;Enterococcusspp .;Neisseriasp;Haemophilussp;Mycobacterium tuberculosis. Habitat,
morphology, physiology, virulence factors, infections, bacterial identification.
Antimicrobial agents:mechanisms of action, spectrum of activity, mechanisms of resistance. Quantitative and
qualitative susceptibility methods.
Molecular epidemiology of bacterial resistance: conjugation, transformation, transduction.
LABORATORY
Isolation and bacterial identification by phenotypic methods:Enterobacteriaceae, Non-fermenter Gram negative
bacilli,Staphylococcusspp.;Streptococcusspp.;Enterococcus spp.;Neisseriaesp.;Haemophilussp.
Identification ofMycobacterium tuberculosisby PCR
Evaluation of antibacterial susceptibility.

10-02-2016 16:37

ACEF/1516/08607 — Guião para a auto-avaliação

71 de 212

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c8ce7...

Phenotypic detection of broad spectrum β-lactamases, AmpC and metallo-β-lactamase
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para se implementar uma terapia por agentes antimicrobianos numa infecção é necessário conhecer o agente
etiológico, o local da infecção, avaliar a sua susceptibilidade a antibióticos e escolher os antibióticos mais
adequados.
Pretende-se que os alunos, futuros profissionais de saúde, conheçam as principais infecções e a sua etiologia, os
antibióticos e a evolução da resistência, e tenham uma atitude crítica na cedência de antibióticos. O programa
teórico contempla todos estes pontos: agente etiológico, antibiótico, resistência. As matérias são encadeadas,
culminando com a apresentação de um dos problemas de saúde pública do século XXI, a resistência aos
antibióticos, para o qual o farmacêutico deve estar alertado.
O programa prático-laboratorial permite que os alunos conheçam os métodos fenotípicos e moleculares de
identificação bacteriana, passo essencial para que se proceda ao antibiograma da bactéria identificada, e se
interprete os resultados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The implementation of antimicrobial therapy an infection requires the knowledge of the causative agent, the site of
infection, its susceptibility to antibiotics to choose the most appropriate antibiotics.It is intended that the students
of the Integrated MSc in Pharmaceutical Sciences, future health professionals, know the more common infections
and its aetiology, antibiotics and the evolution of resistance, to have a critical attitude on the transfer of antibiotics.
The theoretical program addresses all these points: etiologic agent, antibiotic, resistance. The topics are linked,
culminating with the presentation of one of the public health problems of the XXI century, the antibiotic resistance,
for which the pharmacist must be alerted.
The practical-laboratory program allows students to learn the phenotypic and molecular methods of bacterial
identification, an essential step to further proceed to the performance of the antibiogram and interpretion of the
results.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas baseiam-se no modelo clássico, apoiadas com apresentações resumidas e ilustrativas em PowerPoint. São colocadas questões, de forma a recorrer a conceitos previamente apreendidos, corrigindo-se assim as
limitações da exposição dogmática. As matérias teóricas são essenciais para a interpretação dos resultados
obtidos nas aulas laboratoriais, e são sempre leccionados antes da aula laboratorial.
Nas aulas prático-laboratoriais, o professor executa inicialmente o procedimento. Os alunos trabalham
individualmente. A análise dos resultados é feita em grupo.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures are presented on the classical model, supported with summarized and illustrative presentations in
Power- Point. Questions are formulated requiring that students use concepts previously acquired, thus correcting
the limitations of dogmatic presentation. Theoretical subjects are essential for interpreting the results obtained in
the laboratory classes, and are always taught before the laboratory class. In laboratory classes, the teacher
performs initially the procedure. Students work individually. The analysis of data is performed in group.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A exposição da matéria por tópicos, com figuras e animações em apresentações PowerPoint permite que os alunos
consigam seguir o professor e apreendam melhor os conceitos ministrados.
O trabalho individual nas aulas prático-laboratoriais permite que todos os alunos tenham contacto com as técnicas
e que possam discutir em grupo os resultados obtidos, tendo como base a matéria teórica.
Um exame final permite a avaliação de conhecimentos de tópicos específicos, mas também da aplicação de
conhecimentos adquiridos a questões transversais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching of the programme content by topic, with figures and animation in PowerPoint presentations allow the
students to follow the teacher and to better understand the concepts taught.The individual work in the laboratory
classes allows all the students to have contact with the techniques and that they might discuss together the results
obtained, on basis of the theoretical topics.The final exam allows the assessment of the knowledge on specific
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topics but also to apply their knowledge to transversal issues.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Microbiologia Médica, Ed Barroso, H, Meliço-Silvestre, A, Taveira, N, vol. 1, 1ª ed Lidel 2014
Microbiology -a Human Perspective Ed. Nester, E. W., Roberts, C. E., Pearsall, N. N. Anderson, D. G. and Nester, M.
T. 5thed. McGraw Hill, Inc. 2007
Medical Microbiology, P. R. Murray, K. S. Rosenthal, M. A. Pfaller, 5Thed. Elsevier Mosby 2005.
Manual de Antibióticos Antibacterianos. JC Sousa. Edições Universidade Fernando Pessoa 2005
Microbiologia. Wanda Ferreira e J. C. Sousa. Volume 1. Lidel 1998

Mapa X - Biofarmácia e Farmacocinética / Biopharmacy and Pharmacokinetics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biofarmácia e Farmacocinética / Biopharmacy and Pharmacokinetics
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos Canotilho Lage - T + TP = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver um modelo conceptual que permita aos alunos:
• Conhecer os mecanismos físico-químicos e cinéticos presentes na libertação de ativos a partir de formas
farmacêuticas.
• Compreender as variáveis tecnológicas que permitam modular a libertação de ativos.
• Descrever as vias de administração, os processos fisiológicos e bioquímicos responsáveis pela absorção,
distribuição, metabolismo e excreção de ativos.
• Quantificar estes processos recorrendo a parâmetros farmacocinéticos.
• Ajustar dados experimentais de concentração plasmática “versus“ tempo a modelos farmacocinéticos
simplificados.
• Estimar e prever a evolução de concentração plasmática de ativos “versus” tempo.
• Aplicar os conceitos teóricos à resolução de casos práticos, recorrendo à integração dos saberes de unidades
curriculares afins (Tecnologia Farmacêutica, Farmacologia e Farmacoterapia).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop a conceptual model that allows students:
• Know the physical and chemical mechanisms and kinetics present in the drug release from the dosage forms.
• Understand the technological variables for modulating the release of drugs.
• Describe routes of administration, physiological and biochemical processes responsible for absorption,
distribution, metabolism and excretion of drugs in the body.
• Quantifying these processes using pharmacokinetic parameters.
• Adjusting experimental data of plasma concentration "versus" time pharmacokinetic models simplified.
• Estimate and predict the evolution of the plasma concentration of drugs "versus" time.
• Apply theoretical concepts to solve practical cases, using the integration of knowledge from courses like
(Pharmaceutical Technology, Pharmacology and Pharmacotherapy)
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Biofarmácia. Série LADME.
2. Absorção de fármacos.
3. Administração por via oral. Fatores físico-químicos. Modelos e parâmetros. Via sublingual
4. Administração por via parenteral. Fatores físico-químicos e tecnológicos.
5. Administração por via percutânea. Fatores físico-químicos e tecnológicos.
6. Administração por via rectal. Fatores físico-químicos e tecnológicos. Via genitourinária.
7. Administração por via pulmonar. Libertação de fármacos. Fatores físico-químicos e tecnológicos. Via nasal.
8. Administração por via oftálmica e auricular. Condicionantes que influenciam a absorção. Fatores físico-químicos
e tecnológicos.
9. Biodisponibilidade e Bioequivalência. Metodologia de ensaios de bioequivalência.
10. Quantificação de processos LADME. Ordem cinética de processos.
11. Distribuição. Volume de distribuição. Ligação a proteínas plasmáticas e tecidos.
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12. Metabolismo
13.Excreção.
14. Modelos e parâmetros farmacocinéticos.
15. Cálculo de dose.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Biopharmacy. RADME Series.
2. Drug absorption.
3. Oral administration. Physicochemical factors. Models and parameters. Sublingual route.
4. Parenteral administration. Physicochemical and technological factors.
5. Percutaneous administration. Physicochemical and technological factors.
6. Rectal administration. Physicochemical and technological factors. Genitourinary route.
7. Pulmonary administration route. Release of drugs. Physicochemical and technological factors. Nasal
administration.
8. Administration by ophthalmic and auricular route. Physiological constraints that influence absorption.
Physicochemical and technological factors.
9. Bioavailability and Bioequivalence. Methodology of bioequivalence studies.
10. Quantification process RADME. Kinetic order of the process.
11. Distribution. Distribution volume. Binding to plasma and tissue proteins.
12. Metabolism.
13. Excretion.
14. Models and pharmacokinetic parameters.
15. Dose calculation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estudo das diferentes vias de administração é o melhor caminho para os estudantes compreenderem que os
fatores anatómicos e fisiológicos, específicos da via de administração em causa, condicionam a libertação do
fármaco a partir da forma farmacêutica.
Por outro lado, uma vez o fármaco absorvido, a distribuição, a metabolização e a excreção, podem ser
caraterizadas recorrendo-se ao cálculo de parâmetros farmacocinéticos. Estes parâmetros ajudam, em muito, todo
o processo de monotorização de fármacos atingindo-se vários objetivos da unidade curricular (Quantificar
processos recorrendo a parâmetros farmacocinéticos; ajustar dados experimentais de Cp “versus“ tempo a
modelos farmacocinéticos simplificados e estimar e prever a evolução de concentração plasmática de fármacos
“versus” tempo).
O estudo da biodisponibilidade e da bioequivalência é fundamental para os estudantes entenderem novas
propostas de formulações mais eficazes, mais seguras e de custo mais reduzido.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The study of different administration routes is the best way to understand that anatomical and physiological factors
affect drug release from the dosage form.
Moreover, once the drug is absorbed, the distribution, metabolism and excretion may be characterized by
calculation of pharmacokinetic parameters. These parameters help a lot in monitoring the drug during the whole
bioprocess: various objectives of the course are reached (Quantifying processes using pharmacokinetic
parameters; fitting experimental data of plasma concentration "versus" time and simplified pharmacokinetic
models to estimate and predict the evolution of plasma drug concentration "vs." time).
The study of bioavailability and bioequivalence is crucial for students to understand new proposals for more
effective, safer and lower cost formulations.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas
Método expositivo por slides e vídeos
Aulas Teórico-práticas
Resolução de problemas através da prática de cálculo analítico incluindo a determinação da cinética e de
parâmetros de absorção/distribuição/metabolização/excreção de fármacos a partir de uma dada forma
farmacêutica.
Explicação dos resultados.
Treino para destreza na utilização dos métodos de cálculo habitualmente empregues em farmacocinética para
estimar os parâmetros de modelos mono e bicompartimentais.
Indução para participação dos estudantes em atividades científicas afins.
Avaliação: Exame (100% da nota final)

Avaliação:
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- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures
Expository method, basically slides and videos.
Theoretical and practical
Solving problems including determinations of pharmacokinetics parameters (absortion/distribution / metabolism
/excretion) of drugs.
Detailed explanation of the results.
Training for skill in the use of calculation methods commonly employed in order to estimate the pharmacokinetic
parameters of different models.
Induction for student participation in scientific like.
Evaluation: examination / Exam (100% of the final grade)

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino da biofarmácia e farmacocinética visa dotar o estudante de conhecimentos de natureza teórica e prática,
útil para o exercício profissional, pelo que recorre a dois formatos de aprendizagem distintos. A componente
teórica introduz saberes de grande rigor e atualidade científica pelo que o método expositivo torna-se adequado. A
componente teórico-prática visa ajudar os estudantes a correlacionar o conhecimento teórico com a necessidade
de resolver problemas concretos da prática profissional e que se traduzem, fundamentalmente, no domínio dos
parâmetros farmacocinéticos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Biopharmacy and pharmacokinetics provide students with knowledge of theoretical and practical, useful for
professional practice, by making use of two different learning formats. The theoretical component introduces
knowledge of scientific rigor and relevance by the lecture method becomes appropriate. The theoretical and
practical component aims to help students to correlate the theoretical knowledge with the need to solve real
problems of professional practice and which result primarily in the field of pharmacokinetic parameters.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BIBLIOGRAFIA GERAL|General bilbiography
1.
PL MADAN, Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, 2ndedition,Jaypee Brothers Medical Pub., New Delhi.
(2014)

Mapa X - Biologia Celular / Cell Biology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia Celular / Cell Biology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Celeste Fernandes Lopes - PL + T = 153.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- António Henrique Silva Paranhos - PL = 66.00
- Artur Manuel Bordalo Machado Figueirinha - PL = 21.00
- Maria José Pinho Ferreira Miguel Gonçalves - PL + T = 90.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo central é o estudo, e compreensão, dos mecanismos celulares e moleculares que ocorrem no
citoplasma e nos organelos das células e a forma como estes processos se conjugam e contribuem, através das
vias de sinalização inter- e intracelular, para a manutenção da actividade funcional da célula e sobrevivência do
organismo multicelular.
O programa desta unidade é desenvolvido no âmbito dos seguintes temas:
i) constituição molecular das células;
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ii) organelos celulares: estrutura e dinâmica funcional;
iii) síntese e distribuição das moléculas da célula: regulação da actividade celular;
iv) comunicação intercelular e mecanismos de transdução do sinal;
v) mecanismos gerais da divisão, diferenciação e proliferação celular: controlo do ciclo celular
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The central goal of this curricular unit is the knowledge about the cellular and molecular mechanisms that occur in
the cytoplasm and organelles of the cells in order to understand how these processes work together and
contribute, via inter- and intracellular signaling pathways, to the dynamic functions of the cells and the biological
survival of the multicellular.
The program of this unit is developed under the following themes:
i) molecular constitution of the cells;
ii) cellular organelles: structure and dynamic functionality;
iii) synthesis and transport of the cell molecules: maintenance of cell activity;
iv) intercellular communication and signal transduction pathways;
v) mechanisms of cell division, proliferation and differentiation: cell cycle control
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teóricas
1. Composição e organização molecular da célula
2. Compartimentos celulares: síntese e transporte das moléculas da célula
3. Estrutura e função dos organelos celulares
4. Comunicação celular
Sinalização intercelular em animais: mediadores celulares e seus recetores
Vias intracelulares de transdução de sinais
5. Divisão e diferenciação celular: controlo do ciclo celular
Laboratoriais
1. Microscopia
2. Extração e visualização de ácidos nucleicos de células e tecidos
3. Identificação de proteínas em células eucariótas
4. Estudo da atividade enzimática em extratos celulares
5. Cultura e manipulação de células
6. Isolamento de células a partir de tecidos
7. Determinação da sobrevivência e morte celular-estudos “in vitro”
8. Estudo-ativação-vias de sinalização intracelular em cultura de linhas celulares
9. Localização celular de macromoléculas por imunofluorescência
10. Quantificação de células nas fases do ciclo celular por citometria de fluxo
11. Estudo do cariótipo humano
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures
1. Cell structure and function
2. Intracellular compartments: synthesis and transport of molecules inside the cells
3. Structure and function of the cellular organelles
4. Cell-to-cell signaling.
Intercellular signaling in animals: signaling molecules and receptors.
Intracellular signal transduction.
5. Cell division and differentiation: cell cycle control
Laboratory Classes
1. Microscopy
2. DNA isolation, separation and visualization from tissues and cells
3. Proteins identification in eukaryotic cells
4. Enzymatic activity evaluation in cellular extracts
5. Isolation of cells from tissues: primary cell culture
6. Cell Culture and handling
7. Evaluation of cell death and survival: in vitro studies
8. Study of cell signaling pathways activation in culturing cell lines
9. Intracellular localization of macromolecules by immunofluorescence microscopy
10. Cell cycle evaluation by flow cytometry
11. Study of the human karyotype
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa de ensino proposto nesta unidade curricular permitirá aos alunos adquirirem conhecimentos sobre os
avanços que têm ocorrido na área da biologia celular e molecular e terem uma visão integrada da aplicação destes
conhecimentos nas áreas farmacêutica, biomédica e clínica. O programa engloba os seguintes tópicos:
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i) constituição molecular das células e estrutura e dinâmica funcional dos organelos celulares
ii) síntese e distribuição das moléculas da célula: regulação da homeostase e da actividade celular
iii) comunicação intercelular e mecanismos de transdução do sinal
iv) mecanismos da divisão, diferenciação e proliferação celular: controlo do ciclo celular e manutenção da
funcionalidade dos tecidos nos organismos multicelulares
Nas aulas laboratoriais desta unidade curricular, os alunos terão oportunidade de adquirir experiência
complementar integrada no conhecimento ministrado nas aulas teóricas
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The teaching programmed proposed in this curricular unit will allow the students acquire the knowledge about the
advances in cellular and molecular biology and is appropriated to give the students an appreciation for the
pharmaceutical, biomedical and clinical applications of the basic science that they are learning. The teaching
programme include the following topics:
i) molecular constitution of the cells and cellular organelles structure and dynamic functionality
ii) synthesis and transport of the cell molecules: maintenance of the homeostatic balance and cell activity
iii) intercellular communication and signal transduction pathways
iv) mechanisms of cell division, proliferation and differentiation: cell cycle control and maintenance of adult tissues
in the multicellular organisms
In the laboratory classes of this curricular unit, the students will be able to acquire the experience complementing
and integrating the knowledge acquired in the syllabus
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino a utilizar nesta unidade curricular incluem:
aulas teóricas magistrais
aulas laboratoriais

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies in this curricular unit include:
lectures
laboratory classes

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com metodologias de ensino desta unidade curricular, os alunos adquirirem os conhecimentos fundamentais
sobre os temas incluídos no programa proposto, teórico e laboratorial. As aulas teóricas permitem a explicação
dos conceitos fundamentais de forma a torná-los facilmente perceptíveis. Utiliza-se a interacção com os alunos
para que sejam os próprios alunos, orientado pelo professor, a chegarem à compreensão do que se pretende e
com uma visão integrada das aplicações destes conhecimentos às áreas farmacêutica, biomédica e clínica. As
aulas laboratoriais, pela visualização e experimentação directas, permitem consolidar os conceitos teóricos e
aplicá-los a situações concretas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the teaching methodologies of this curricular unit, the students acquire the knowledge and understanding
concepts included in syllabus and in laboratory classes. The lectures allow the explanation of essential concepts in
a way easily understandable by the students. The direct interaction with the students, and guided by the teacher,
permit the students themselves understand the concept they need and their applications to the pharmaceutical,
biomedical and clinical fields. Laboratory classes, through direct visualization and experimentation, allow the
consolidation of theoretical concepts and their application to practical situations.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Principal/ Bibliography:
Bruce Albertset al., “Molecular Biology of the Cell”. Garland Publishing, Inc., 5th edition.
Geoffrey Cooper and Robert Hausman. “The Cell: a molecular approach”. ASM Press 6th edition.
Junqueira L.C. e Carneiro J. “Biologia Celular e Molecular”. Guanabara Koogan, 9ª ed.
Bibliografia complementar/ Complement Bibliography:
Lodishet al.,”Molecular Cell Biology”. Harvey Scientific American books, 4th edition.
Informação científica e didática em artigos nacionais e internacionais / Lecture notes or articles will be supplied
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whenever needed.

Mapa X - Biologia Molecular / Molecular Biology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia Molecular / Molecular Biology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Celeste Fernandes Lopes - T + TP = 71.10
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Maria José Pinho Ferreira Miguel Gonçalves - T + TP = 33.90
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular complementam-se os conhecimentos ministrados em Biologia Celular. O programa inclui
os conceitos básicos de biologia molecular, o conhecimento do genoma, dos mecanismos de expressão e
transmissão da informação genética, os fundamentos e aplicações do DNA recombinante, da manipulação genética
e da produção de organismos geneticamente modificados.
Os alunos adquirem conhecimentos sobre os seguintes temas:
i) mecanismos moleculares envolvidos na replicação, transcrição e tradução de células eucariótas e procariótas;
ii) regulação da expressão de genes em procariótas e eucariótas;
iii) mutações genéticas e sistemas celulares de reparação e de recombinação do DNA;
iv) fundamentos da manipulação e da clonagem do DNA, e aplicações do DNA recombinante;
v) processos de manipulação genética com vista à produção de organismos geneticamente modificados e de
produtos com fins terapêuticos;
vi) projecto do genoma humano e o mapeamento de genes: objetivos e aplicações
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course complement the skills provided in curricula unit of Cell Biology. The program includes the following
topics: the basic concepts of molecular biology, knowledge of the genome, the mechanisms of expression and
transmission of genetic information, and the fundamentals and applications of recombinant DNA, genetic
manipulation, production of genetically modified organisms and products for medical purposes
The central goal of this curricula unit is the study of the following topics:
i) molecular mechanisms involved in replication, transcription and translation in eukaryote and prokaryote cells;
ii) regulation of gene expression in prokaryotes and eukaryotes;
iii) genetic mutations and cellular systems repair and recombination of DNA;
iv) manipulation and cloning of DNA, and applications of recombinant DNA;
v) procedures for genetic manipulation for the production of genetically modified organisms;
vi) human genome project and the mapping of genes: objectives and applications.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teóricas
1. DNA e cromossomas
2. Replicação do DNA
3. Do DNA à Proteína
4. Mutações genéticas e reparação de DNA
5. Recombinação Genética
6. Regulação da expressão e função dos genes: controlo da expressão de genes em células e organismos
7. Manipulação Genética de Células e Organismos: produção de organismos geneticamente modificados e de
produtos com fins terapêuticos
Teórico-práticas.
Enzimas de restrição. Construção de mapas de restrição
Reacção em cadeia de polimerase (PCR): aplicações
Hibridação de ácidos nucleicos
Detecção de mutações e “DNA fingerprinting”
Sequenciação do DNA
Construção de bibliotecas de DNA
Metodologia“Southern and Northern Blotting”: aplicações
Estudo da ligação de proteínas ao DNA
Proteínas de fusão: metodologia laboratorial e aplicações
Metodologia de transferência de genes para células
Amplificação de um fragmento de DNA por clonagem numa célula hospedeira
Análise do DNA pela tecnologia de arrays: aplicações ao diagnóstico molecular
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6.2.1.5. Syllabus:
1. DNA and chromosomes
2. DNA replication
3. DNA to Protein
4. Genetic mutations and DNA repair
5. Genetic Recombination
6. Regulation of expression and function of genes: control of gene expression in cells and organisms
7. Genetic manipulation of cells and organisms: production of genetically modified organisms and products for
therapeutic purposes
Restriction enzymes. Construction of restriction maps
Chain reaction (PCR): principles and applications
Hybridization of nucleic acids
Detection of mutations and DNA fingerprinting
DNA sequencing: laboratory methodology and applications
Construction of DNA libraries: laboratory methodology and applications
Methodology Southern and Northern Blotting: application
Study of protein binding to DNA: laboratory methodologies
Fusion proteins: laboratory methodology and applications
Methodology of gene transfer to cells
Amplification of a DNA fragment by cloning in a host cell
Analysis of DNA array technology: applications
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa de ensino desta unidade curricular permitirá aos alunos adquirirem conhecimentos sobre os avanços
que têm ocorrido na área da biologia celular e molecular e terem uma visão integrada da aplicação destes
conhecimentos nas áreas farmacêutica, biomédica e clínica. O programa engloba os seguintes tópicos:
i) mecanismos celulares envolvidos na replicação, transcrição e tradução
ii) regulação da expressão de genes em seres procariótas e eucariótas
iii) mutações genéticas e sistemas celulares de reparação e de recombinação do DNA
iv) fundamentos da manipulação e da clonagem do DNA, e aplicações do DNA recombinante
v) processos de manipulação genética com vista à produção de organismos geneticamente modificados e de
produtos com fins terapêuticos
vi) projecto do genoma humano e o mapeamento de genes
Nas aulas teórico práticas, os alunos terão oportunidade de adquirir experiência complementar integrada no
conhecimento ministrado nas aulas teóricas
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The teaching programmed in this curricular unit will allow the students acquire the knowledge about the advances
in cellular and molecular biology and is appropriated to give the students an appreciation for the pharmaceutical,
biomedical and clinical applications of the basic science that they are learning. The teaching programme include
the following topics:
i) cellular mechanisms involved in replication, transcription and translation
ii) regulation of gene expression in human prokaryotes and eukaryotes
iii) genetic mutations and cellular systems repair and recombination of DNA
iv) manipulation and cloning of DNA, and applications of recombinant DNA
v) procedures for genetic manipulation for the production of genetically modified organisms;
vi) human genome project and the mapping of genes
In the problem-solving classes of this curricular unit, the students will be able to acquire the experience
complementing and integrating the knowledge acquired in the syllabus
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino a utilizar nesta unidade curricular incluem:
aulas teóricas magistrais
aulas teórico-práticas

Avaliação:
- Avaliação (Exame: Componente prático-laboratorial: teste escrito - 30.0%, Exame: Componente teórico: teste
escrito - 70.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies in this curricular unit include:
lectures
problem-solving classes
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Evaluation:
- Assessment (Exam: Problem-solving classes: written exam - 30.0%, Exam: Theoretical component: written exam 70.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com metodologias de ensino desta unidade curricular, os alunos adquirirem os conhecimentos fundamentais
sobre os temas incluídos no programa proposto, teórico e teórico prático. As aulas teóricas permitem a explicação
dos conceitos fundamentais de forma a torná-los facilmente perceptíveis. Utiliza-se a interacção com os alunos
para que sejam os próprios alunos, orientado pelo professor, a chegarem à compreensão do que se pretende e
com uma visão integrada das aplicações destes conhecimentos às áreas farmacêutica, biomédica e clínica. As
aulas teórico práticas permitem consolidar os conceitos teóricos e aplicá-los a situações concretas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the teaching methodologies of this curricular unit, the students acquire the knowledge and understanding
concepts included in syllabus and in problem-solving classes. The lectures allow the explanation of essential
concepts in a way easily understandable by the students. The direct interaction with the students, and guided by
the teacher, permit the students themselves understand the concept they need and their applications to the
pharmaceutical, biomedical and clinical fields. Problem-solving classes allow the consolidation of theoretical
concepts and their application to practical situations.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Principal/ Bibliography:
Bruce Albertset al., “Molecular Biology of the Cell”. Garland Publishing, Inc., 5th edition.
Geoffrey Cooper and Robert Hausman. “The Cell: a molecular approach”. ASM Press 6th edition.
Lodishet al.,”Molecular Cell Biology”. Harvey Scientific American books, 4th edition.
Informação científica e didática em artigos nacionais e internacionais / Lecture notes or articles will be supplied
whenever needed.

Mapa X - Bioquímica Clinica / Clinical Biochemistry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Bioquímica Clinica / Clinical Biochemistry
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Leonor Martins Almeida - T + TP = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular visa, essencialmente, a aplicação dos conhecimentos de Bioquímica e de Fisiologia à
compreensão dos mecanismos bioquímicos e fisiopatológicos envolvidos na doença humana e subjacentes à
alteração de parâmetros analíticos determinados em fluidos biológicos e usados na rotina de diagnóstico
laboratorial.
Preconizamos, fundamentalmente, um ensino baseado em aulas teóricas integradas com aulas teórico-práticas, de
discussão de casos clínicos, participativas, visando a aquisição de conhecimentos de forma integrada e levando os
estudantes a pensar e a integrar diferentes conceitos através da discussão de problemas concretos e questões
levantadas. Assim, serão adquiridas competências para a interpretação e aplicação clínica dos parâmetros
analíticos e ensaios bioquímicos mais usados no diagnóstico laboratorial. Pelo seu conteúdo, será de grande
utilidade na formação do Farmacêutico como técnico do medicamento e de Saúde nos vários domínios
profissionais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this curricular unit is mainly to apply the previous acquired knowledge, mainly of Biochemistry and
Physiology, to the understanding of biochemical and pathophysiological mechanisms underlying human disease,
and responsible for changes in analytical parameters of biological fluids, used widely in routine laboratory
diagnosis.
The teaching strategy is based mainly on traditional lectures integrated with problem-solving classes focused on
the discussion of particular problems and clinical reports, aiming an active learning and acquisition of integrated
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knowledge. In this way, students should gain interpretation skills to understand the use of the most widely used
biochemical parameters and biochemical assays in routine laboratory diagnosis.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teóricas
1. Os fluidos biológicos e as diferenças na composição química.
2. Alterações dos equilíbrios hidro-electrolítico e ácido-base:mecanismos laboratoriais no diagnóstico das
alterações.
3. Metabolitos azotados não proteicos e o estudo bioquímico da função renal.
4. Proteínas:alterações nos fluidos biológicos
5. Enzimologia clínica: enzimas no diagnóstico da doença humana.
6. Alterações do metabolismo dos hidratos de carbono:a) deficiências congénitas; b) diabetes mellitus –
complicações bioquímicas, alteração de parâmetros analíticos, diagnóstico e controlo laboratorial; c) hipoglicémia.
7. Alterações do metabolismo lipídico e aterogénese:marcadores de risco das doenças vasculares; dislipidémias.
8. O enfarte do miocárdio como uma manifestação clínica da aterosclerose:marcadores bioquímicos.
9.Estudo bioquímico da função hepática: função excretora e libertação de enzimas do tecido hepático
Teórico-Práticas
Discussão de casos clínicos no âmbito de temas das aulas teóricas
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures
1. The biological fluids and the differences in chemical composition
2. Disorders of water, electrolyte and acid-base metabolism: changes in analytical parameters useful in clinical
diagnosis
3. Non-protein nitrogen metabolites and the biochemical study of renal function
4. Proteins changes in biological fluids
5.Clinical enzymology: enzymes as biomarkers of disease
6. Disorders in the metabolism of carbohydrates: a) hereditary disorders; b) diabetes mellitus – metabolic
consequences, biochemical complications, analytical parameters in diagnosis and control; c) hypoglycemia
7.Disorders in lipid metabolism: hypercholesterolemia-LDL, mechanisms and relevance in atherogenesis; HDL
benefits; dyslipidemias
8. Atherosclerosis and myocardial infarction: molecular mechanisms and biochemical markers
9. Biochemical evaluation of liver function: Excretion function parameters and cellular enzymes
Problem-solving classes
Clinical reports discussions and interpretation of laboratory data
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa teórico engloba temas relacionados com alterações dos parâmetros bioquímicos mais utilizados no
diagnóstico laboratorial. O conhecimento adquirido, centrado nos mecanismos bioquímicos e fisiopatológicos
subjacentes a tais alterações, é fortalecido pela discussão de casos clínicos que levam à integração de
conhecimentos. Os estudantes vão adquirindo competências para correlacionar determinações analíticas nos
fluidos biológicos com situações patológicas concretas, levando à interpretação do seu significado clínico. Tais
competências são as requeridas para atingir os principais objectivos desta unidade.
Assim, os conteúdos programáticos indicados e a estratégia de ensino proporcionam um conhecimento amplo
dirigido à compreensão dos mecanismos envolvidos na doença e conferem competências para correlacionar
determinações analíticas qualitativas e quantitativas nos fluidos biológicos com situações patológicas concretas,
levando à interpretação do seu significado clínico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The lecture program encompasses a group of topics concerned with changes of biochemical parameters, in
biological fluids, most widely used in routine Laboratory Diagnosis. The acquired knowledge, focused mainly on
biochemical and pathophysiological mechanisms underlying such changes in disease, is fortified by problemsolving classes (TP).
By this way, students develop skills to correlate such biochemical parameters and assays with specific
pathological conditions, leading to the understanding of its clinical significance and achieving the main objectives
of this curricular unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para além das aulas teóricas tradicionais, nas teórico-práticas apresentam-se casos de situações patológicas com
os dados analíticos e clínicos mais relevantes, com oobjectivo principal de discutir os mecanismos subjacentes às
alterações dos analitos indicadas.Recorre-se ainda à resolução de questões que requerem integração de
conhecimentos e análise crítica da informação.
Desta forma, procura-se uma melhor aprendizagem dos temas teóricos e atingir o principal objectivo: a aquisição
de competências para interpretar os parâmetros e ensaios bioquímicos mais usados no diagnóstico laboratorial.
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Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Besides the traditional lectures, the problem-solving oriented classes (TP) include discussion of clinical reports
and problems in the scope of some theoretical topics. Typical situations are presented tostimulate the discussionof
the underlying biochemical mechanisms responsible for changes in associated analytical parameters.
Our main aim is the application of theory concepts, leading to a better understanding of the mechanisms
responsible for changes in analytical parameters widely used in laboratorial diagnosis.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino, que englobam aulas teóricas, tradicionais, complementadas com as aulas teóricopráticas, centradas na discussão dos resultados analíticos observados em situações clínicas apresentadas, no
âmbito dos temas teóricos abordados, têm permitido uma melhor aprendizagem e integração dos conhecimentos.
Sendo uma unidade curricular comcarácter multidisciplinar, que aborda temas bioquímicos e fisiopatológicos de
elevada complexidade, a estratégia de ir acompanhando a apresentação dos temas teóricos com a discussão de
casos práticos relacionados, tem-se revelado facilitadora da aprendizagem dos mesmos, levando à sedimentação
dos conhecimentos.
Assim, ao longo do semestre, os estudantes vão adquirindo competências para correlacionar determinações
analíticas nos fluidos biológicos com situações patológicas, levando à interpretação do seu significado clínico.
Tais competências são as requeridas para atingir os objectivos desta unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, which encompasse traditional lectures complemented with problem-solving classes,
focused on the discussion of analytical data of clinical reports, in the scope of lectures program, have led to a
better understanding and integration of knowledge.
Considering the multidisciplinary character of this curricular unit, which includes high complex biochemical and
pathophysiological topics, the adopted strategy of going on with problem-solving classes along the semester,
strongly associated with the lectures, has revealed to be successful. Actually, the srategy of teaching with
discussions has shown to motivate the students to learn and to gain more easily the established skills in the
objectives.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics (7th Edition). Burtis, C. and Bruns, D. E.,
Eds. Elsievier Saunders (2015).
2. Clinical Chemistry: Theory, Analysis and Correlation. Kaplan, L.A., Pesce, A. J, Kazmierczak, S. C., Eds. Mosby
Inc., St Louis (Elsevier) (2010).
3. Clinical Biochemistry. An illustrated colour text (5th Edition). Gaw, A., Murphy, M. J., Srivastava, R., Cowan, R. A.,
O’Reilly, D.St J. Churchill Livingstone, Elsevier (2013).
4. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods (22nd Edition), McPherson and Pincus, Eds.
Elsevier Saunders (2011).
5. Textbook of Biochemistry, with Clinical Correlations (7th Edition), Devlin, T. M., Editor. John Wiley and Sons, Ltd.,
New York (2011).
6. Clinical Detective Stories. A Problem-Based Approach to Clinical Cases in Energy and Acid-Base Metabolism.
Halperin, M., Rolleston, F. Portland Press, London.
7. Artigos seleccionados de revistas científicas/Selected Scientific papers.

Mapa X - Bioquímica I / Biochemistry I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Bioquímica I / Biochemistry I
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João António Nave Laranjinha - PL + T = 60.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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- Armanda Emanuela Castro Santos - PL = 60.00
- Carla Maria dos Santos Nunes - PL = 90.00
- Diana Jurado Santos Serra - PL = 15.00
- José Barata Antunes Custódio - PL = 45.00
- Teresa Carmo Pimenta Dinis Silva - PL + T = 60.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Bioquímica 1 visa o estudo da estrutura e dinâmica funcional de biomoléculas.
1. Pretende-se que os estudantes compreendam as propriedades químicas básicas das biomoléculas e o modo
como estas condicionam as suas estruturas macromoleculares e funções.
2. O estudante deve ser capaz de conhecer e caracterizar:
a) a relação entre a estrutura e funções de biomoléculas
b) organização em estruturas supramoleculares
c) reacções e compartimentação
d) biomoléculas como alvos farmacológicos
3. O estudante deve ainda ser capaz de aplicar o conhecimento bioquímico para resolver problemas e entender os
processos, mecanismos e a sua regulação no contexto da Biomedicina, Fisiologia, Toxicologia, Farmacologia,
Agricultura, Nutrição e Ambiente.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Biochemistry 1 provides the understanding of structure and function of biomacromolecules
The students should be able to understand the basic chemical properties of biomolecules and how these properties
determine its structure and functions.
The students should be able to discuss how the collections of inanimate molecules that constitute living organisms
interact to maintain and perpetuate life animated solely by the physical and chemical laws that govern the nonliving
universe.
More specifically:
a) Structure-function relationship of biomolecules
b) How do the interactions of the biomolecules give rise to supramolecular structures, cells, tissues, and
organisms
c) Reactions and compartmentalization
d) Biomolecules as pharmacologic targets
3. The student should be able to apply the Biochemistry to tackle problems and understand the process, the
mechanism and their regulation in the areas of, Biomedicine, Physiology, Toxicology, Pharmacology, Agriculture,
Nutrition and Environment
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Água e interacções químicas fracas. Efeito hidrofóbico e organização molecular.
Proteínas:
Tradução e pós-tradução. Proteoma dinâmico.
Aminoácidos. Estrutura e organização de proteínas.
Domínios proteicos, exemplos em processos biológicos.
Grupos prostéticos e actividade redox de proteínas.
Organização supramolecular de proteínas. Hemoglobina e mioglobina.
Mutações, alterações conformacionais e função.
Proteostasis e equilíbrio dinâmico na célula. Chaperonas, sistemas ubiquitina:proteosoma e autofagia.
Enzimas, cinética e regulação.
Glúcidos:
Oses e ósidos; Poliósidos biologicamente relevantes.
Lípidos e membranas biológicas:
Estrutura e funções. Organização dos lípidos anfipáticos em água.
Nucleótidos e ácidos nucleicos:
Estrutura, e informação genética.
Prática-Laboratorial
Propriedades ácido-base dos aminoácidos.
Estabilidade conformacional e solubilidade das proteínas.
Quantificação de proteínas.
Fraccionamento de proteínas: cromatografia de troca iónica.
Actividade enzimática.
6.2.1.5. Syllabus:
Water and weak chemical interactions. Hydrophobic effect and spontaneous molecular organization.
Proteins:
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Translation and post-translational control. Proteome dynamics
Aminoacids. Protein structure.
Domains in proteins and critical examples in biological processes.
Protestic groups and redox activity of proteins.
Supramolecular organization. Structure and function of hemoglobin and myoglobin.
Mutations, conformational changes and function.
Proteostasis and dynamic state in the cell. Chaperones, ubiquitin:proteosome system and autophagy.
Enzymes, mechanisms, kinetics and regulation.
Glucides: structure and biological relevance
Lipids and biological membranes: structure and diversity of functions. Organization in water.
Nucleic acids: structure and genetic information.
Lab classes:
Acid-base properties of aminoacids.
Conformational stability and solubility of proteins
Quantification and fractionation: ionic exchange chromatography
Enzymatic activity: pH and T
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O entendimento da actividade e função das biomoléculas, a organização em estruturas supramoleculares e
participação em processos celulares requer o conhecimento dos factores determinantes da sua estrutura. Assim,
são introduzidos as forças químicas fracas que suportam a estrutura e as interacções dinâmicas entre as
biomoléculas, o efeito hidrofóbico e a organização celular. A regulação alostérica, os domínios proteicos e a
organização supramolecular são ilustrados em casos de interesse biomédico.
O estudante deve reconhecer que falhas na organização molecular e dano às biomoléculas, afectando a sua
estrutura e função, são fenómenos subjacentes à doença. Portanto, discute-se a diversidade estrutural e funcional,
introduzindo o conceito da modificação da estrutura associada à doença.
O proteoma e a proteostasis são discutidos com detalhe uma vez que este conhecimento é fundamental como
suporte a áreas da Biomedicina, Toxicologia, Farmacologia, Nutrição e Ambiente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The study of the factors that determine the structure of biomolecules is crucial for the understanding of the activity
and function of biomolecules, the organization in supramolecular structures, and their participation in biochemical
pathways and processes. Thus, the weak chemical bonds in water that govern the structure and the dynamic
interactions of biomolecules, the hydrophobic effect and self-organization are introduced. The concepts of alosteric
regulation, the domains and the supramolecular organization are ilustrated, using examples with biomedical
interest.
The student recognizes that errors in the molecular organization and damage to biomacromolecules, afecting their
structure and function, underly the disease states. Several examples for functions/structures are given for proteins
and lipids.
The dynamic proteome and proteostasis are critical for the understanding of problems in other áreas, including
Biomedicine, Toxicology, Farmacology, Nutrition and Environment.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e aulas laboratoriais. Exame final (70% da componente teórica e 30% da componente prática)
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, lab classes and final exame (70% lectures + 30% lab classes).
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O acesso à informação está hoje muito facilitado devido aos recursos informáticos disponíveis. No entanto, por si,
a informação pode não ter um valor intrínseco, podendo ser reduzido a uma abstração matemática. O papel do
professor não é, pois, o de transmitir informação, expondo meramente um determinado tópico, mas antes auxiliar
os estudantes a criar “ilhas de conhecimento”, usando a quantidade extraordinária de informação ao alcance
destes. Ajudar a estabelecer relações, introduzir conceitos profícuos que guiem e auxiliem o estudante a traçar o
percurso que o leve a obter conhecimento.
As aulas teóricas são desenhadas à luz deste entendimento do papel do professor. As aulas práticas pretendem
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motivar os estudantes à solução experimental de problemas e à ilustração dos conceitos obtidos nas aulas
teóricas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Information is nowadays very easy to access. But information, per se, may be devoided of an intrinsic value and
can be reduced to a mathematic abstraction. Thus, the role of the professor cannot not merely be the transmission
of information but rather help the student to built “islands of knowledge” from the extarordinary amount of
available information. To help establish relationships, providing the students with a conceptual road map for them
to drive along their own way to knowledge.
The lectures are designed on basis of these principles. The lab classes are intended to enroll the students in the
scientific discovery, by ilustrating the concepts adresses during the lectures.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
In addition to classical Biochemistry Books, such as:
- Nelson, D. L. and Cox, M. M.:Lehninger.Principles of Biochemistry. 4th edition. W. H. Freeman and Company.New
York. 2005.
- Devlin, T. M.:Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 4th edition, Wiley -Liss. A John Wiley &Sons,
Inc., Publication, New York,1997.
- Berg, J. M., Tymoczko, J. L. and L.Stryer.:Biochemistry. 6th edition. W. H. Freeman and Company.New York.2006.
- Alexandre Quintas, Ana P. Freire e Manuel J. Halpern.Bioquímica Organização molecular da vida.Lidel. 2008
The professor provides the students with a manual, consisting in the slides described and commented in the notes
page and organized in chapters. Each slide is described with the help of research papers and professor´s notes.
The research papers are thus included as references along the slides according to the respective subjects.

Mapa X - Bioquimica II / Biochemistry II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Bioquimica II / Biochemistry II
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Barata Antunes Custódio - PL + T = 82.50
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Armanda Emanuela Castro Santos - PL = 60.00
- Carla Maria dos Santos Nunes - PL = 75.00
- Diana Jurado Santos Serra - PL = 90.00
- João António Nave Laranjinha - T = 7.50
- Teresa Carmo Pimenta Dinis Silva - PL = 15.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Bioquímica II engloba um enorme conjunto de conhecimentos essenciais para as áreas do medicamento, da
patologia e diagnóstico clínico, execução e interpretação de análises clínicas, toxicológicas e bromatológicas.
Os estudantes deverão conhecer e compreender as principais vias metabólicas no organismo humano e as
funções dos componentes maioritários da dieta, a bioenergética, a integração do metabolismo e a sua regulação,
conhecimentos essenciais para a compreensão dos estados de saúde ou de doença; os conhecimentos adquiridos
permitirão desenvolver competências para entender o diagnóstico clínico da doença e os mecanismos de
toxicidade de fármacos. Os trabalhos experimentais ilustram e dão realce a alguns dos aspetos programáticos
relevantes das aulas teóricas, facilitando a consolidação de conhecimentos e a aquisição de competências para
identificar e resolver problemas, adaptar a novas situações as metodologias preconizadas, a apresentar e discutir
os resultados obtidos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Biochemistry II aims to study the major metabolic pathways, the functions of distinct dietary constituents, and the
bioenergetics as well as to present an integrated perspective of metabolism and its regulation, in order to provide a
better understanding of both human health and disease; the student will acquire knowledge that will be useful to
analyze changes in biomarkers of different organs to understand the mechanisms of disease, toxicity and to
provide the diagnosis. The laboratory classes illustrate and consolidate relevant theoretical concepts under
discussion in the lectures. In addition, students learn to work in laboratories and acquire know how, learn to
identify and solve problems, to adapt methodologies to new situations and to present and discuss results.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas Teóricas
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Metabolismo bioenergético; Formas de energia celular e suas funções
Vias metabólicas, catabolismo,anabolismo
Mitocôndria, funções do fígado, pâncreas,regulação do metabolismo. Especificidade metabólica dos órgãos
Metabolismo e homeostase da glucose; Glicólise; Ciclo de Krebs e síntese aeróbica de ATP. Metabolismo do
glicogénio; Via da gluconeogénese e do Shunt das pentoses; Regulação e alterações no metabolismo dos
glúcidos.
Metabolismo e organização fisiológica dos lípidos; Oxidação, biossíntese e armazenamento de ácidos gordos;
Cetogénese. Alterações e aterosclerose
Metabolismo de proteínas e aminoácidos; Equilíbrio e Turnover; Biossíntese de aminoácidos e aminas biogéneas.
Importância no diagnóstico clínico
Integração e regulação das vias metabólicas; Adaptação e interrelação em diferentes estados nutricionais
Aulas Laboratoriais
Digestão de dissacarídeos e polissacarídeos; Quantificação do lactato, fosfolípidos, colesterol e da ureia no soro;
Extração de lípidos
6.2.1.5. Syllabus:
Bioenergetic metabolism; Cellular energy forms and their functions; Metabolic pathways, catabolism and
anabolism; Mitochondria, liver and pancreas functions and regulation of metabolism. Metabolic specificity of the
organs
Metabolism and glucose homeostasis; Glycolysis; Krebs cycle and aerobic ATP synthesis. Glycogen metabolism;
gluconeogenesis and the pentose shunt; Regulation and changes in the metabolism of carbohydrates
Metabolism and physiological organization of lipids; Oxidation, biosynthesis and storage of fatty acids;
Ketogenesis. Changes and atherosclerosis
Metabolism of proteins and amino acids; Balance and Turnover; Biosynthesis of amino acids and biogenic amines.
Importance in clinical diagnosis
Integration and regulation of metabolic pathways; Adaptation and interrelation of different nutritional status
Digestion of disaccharides and polysaccharides; Quantification of lactate, phospholipids, cholesterol and urea in
human serum; Lipids extraction methods
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O conteúdo programático da unidade curricular está estruturado de forma a proporcionar conhecimentos sobre o
funcionamento e a regulação das diferentes vias metabólicas nos diferentes órgãos e suas alterações, permitindo
que o estudante atinja os objetivos indicados, adquirindo conhecimentos sobre os mecanismos moleculares da
doença, estratégias terapêuticas, uso de biomarcadores dos diferentes órgãos no diagnóstico clínico das
patologias e identificação dos mecanismos de toxicidade dos fármacos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program of the curricular unit is organized in order to provide information about the description, integration
and regulation of the most relevant metabolic pathways in the various tissues, providing information on the
molecular mechanisms of disease, therapeutic strategies, the use of biomarkers of different organs to understand
and to provide the diagnosis of pathologies, the mechanisms of disease and toxicity of drugs.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As teóricas são de exposição dos conceitos mais relevantes sobre os diferentes assuntos do metabolismo dos
diferentes órgãos, procurando integrar essa informação com a orientação para a procura e aquisição de
conhecimentos necessários aos objetivos definidos. Os estudantes são estimulados a intervir na aula analisando
casos práticos que proporcionem aquisição e aplicação de conhecimentos, para que as aulas sejam participadas.
As laboratoriais consolidam conceitos e ensinam os estudantes a estar no Laboratório, a pensar, identificar e
resolver problemas, a apresentar e a discutir os resultados.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures are exhibition of the most important concepts about the different aspects of the metabolism of
different organs, trying to integrate this information with guidance for seeking and acquiring knowledge needed to
set goals. Students are encouraged to participate in the lectures, analyzing case studies that provide acquisition
and application of knowledge.
The laboratory classes illustrate relevant aspects studied in the lectures, facilitating the consolidation of concepts
and intend to teach students to think, to identify and solve problems, to present and discuss the results.

Evaluation:
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- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas nas quais é efetuada uma exposição dos conceitos mais relevantes sobre os diferentes assuntos
do metabolismo dos diferentes órgãos procuram integrar essa informação com a análise de casos práticos que
proporcionem aquisição e aplicação de conhecimentos relacionados com os mecanismos da doença, estratégias
terapêuticas, diagnóstico clínico e toxicidade de fármacos.
As aulas laboratoriais ilustram alguns dos aspetos programáticos relevantes das aulas teóricas, facilitando a
consolidação de conceitos e pretendem ensinar os estudantes a estar no Laboratório, a pensar, a identificar e a
resolver problemas, a apresentar e a discutir os resultados obtidos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures on which it is made an exhibition of most relevant concepts on the different subjects of the metabolism
of different organs seek to integrate this information with the analysis of case studies that provide acquisition and
application of knowledge related to the mechanisms of disease, therapeutic strategies, diagnostic clinical and
toxicity of drugs.
The laboratory classes illustrate some of the programmatic aspects of the relevant theoretical lectures, facilitating
the consolidation of concepts and intend to teach students to be in the laboratory, to think, to identify and solve
problems, to present and discuss the results.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
D. Voet; J. G. Voet.Biochemistry. 4rdEdition, John Wiley & Sons, Inc. USA.
J.M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer.Biochemistry. 5thEdition, Freeman, New York.
T. Devlin.Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 4thEd. Wiley-Liss, NY

Mapa X - Biotecnologia Farmacêutica / Pharmaceitical Biotechnology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biotecnologia Farmacêutica / Pharmaceitical Biotechnology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Paulo Magalhães Simões - T + TP = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Unidade curricular que tem por principal objectivo ministrar conhecimentos sobre os novos produtos e estratégias
terapêuticas e de diagnóstico que resultam dos avanços verificados nas áreas da Biotecnologia molecular, da
Engenharia Genética, da genómica e proteómica, bem como das Novas Tecnologias do medicamento, e
contextualizar a intervenção do farmacêutico com as novas realidades que daí advêm.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of this discipline is to provide knowledge on the new products, therapeutic and diagnosis strategies
that emerge from the scientific advances on the field of Biotechnology, Genetic Engineering, Genomics and
Proteomics as well from the New Drug Delivery Technologies.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Revisão de conceitos e perspectiva histórica da Biotecnologia
Fundamentos de Biotecnologia Molecular
Conceitos de Tecnologia de DNA recombinante
Testes de diagnóstico de DNA
Tipagem de DNA para aplicação em medicina forense
Genómica e proteómica: conceitos e implicações na prática farmacêutica.
Farmacogenómica
Produção e engenharia de proteínas, desenvolvimento, produção e controlo.
Anticorpos monoclonais: formas de obtenção e aplicação em diagnóstico e terapêutica
Regulamentação e qualidade de produtos biotecnologicos
Patentes em Biotecnologia e os biosimilares
Novas estratégias terapêuticas moleculares: terapia génica e terapia celular
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Terapia por recurso a ácidos nucleicos moduladores da expressão génica
Reparação génica mediada por ácidos nucleicos
Nanotecnologia aplicada ao transporte intracelular de material genético para fins terapêuticos
Clonagem terapêutica
Aspectos éticos e regulamentares da aplicação de terapias avançadas
6.2.1.5. Syllabus:
- Basic concepts in Molecular Biotechnology Recombinant DNA Technology: cloning, amplification and DNA
sequencing
- Molecular Diagnosis: DNA probes, Genomics and proteomics
- Farmacogenomics: impact on the pharmaceutical activity
- Production of therapeutic agents: protein engineering, development, production and control
- Regulatory aspects and quality of biotechnology products: from conception to industrial production
- Patents in Biotechnology and biosimilars
- Monoclonal antibodies: modes of obtention and application in diagnosis and therapeutics
- Application of recombinant DNA technology on the design of novel molecular therapeutic strategies: gene and
cell therapy
- Gene silencing applied to therapeutics
- Gene repair
- Nanotechnology approaches to promote the intracellular delivery of nucleic acids
- Clinical appication protocols
- Ethical and regulatory aspects associated to gene therapy
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Pretende-se formar profissionais com competências para aprendizagem, integração e aplicação de conhecimentos
em áreas emergentes da Biotecnologia Molecular, nomeadamente na sua vertente aplicada ao medicamento e à
saúde humana. Formar profissionais com capacidade para:
Realizar investigação fundamental e aplicada na área biomédica
Desempenhar funções de relevo:no desenvolvimento, produção e controlo de medicamentos biotecnológicos
na área regulamentar de medicamentos de tecnologia avançada e de biotecnologia
no armazenamento, dispensa e utilização na prática clínica de produtos biotecnológicos e na implementação de
novas estratégias terapêuticas
na selecção, utilização e avaliação de novos métodos de diagnóstico molecular
na monitorização de ensaios clínicos de novos medicamentos e/ou estratégias terapêuticas resultantes de
tecnologias avançadas

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The students should gain insights and appropriate skills to be able to perform basic and applied research in the
biomedical field as well as to participate on professional activities related to: (i) production, control, storage,
dispensing and legal frame of biotechnology-based medicines, namely nucleic acids, recombinant proteins and
monoclonal antibodies. Accordingly, the students should be prepared for a competitive action in clinical practices
and emerging clinical practices and therapeutic strategies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino teórico é estruturado em apresentações de 90 minutos. Estas apresentações constam de uma exposição
da matéria pelo professor, fazendo sempre que oportuno alusão aos avanços científicos mais recentes sobre as
matérias lecionadas e também procurando sustentar os conceitos teóricos ministrados com exemplos concretos
da prática industrial, da aplicação clínica e do mercado.
As aulas teórico-práticas são dedicadas à preparaçãoo do projeto e da respetiva monografia.
Os temas de trabalho versam sobre vertentes, tendências e avanços relevantes da Biotecnologia Farmacêutica.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 70.0%, Projecto - 20.0%, Trabalho de síntese - 10.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes consists of classes of 90 min. It mainly consists of oral presentations supported by didatic
midia. The diferente topics of the programme are frequently presented within the context of the most recente and
relevant scietific discoveries in the field as well as with practical exemples of application at the therapeutic and
diagnosis levels, with particular emphasis for the impact in the marlet.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 70.0%, Project - 20.0%, Synthesis work - 10.0%)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem uma ligação estreita entre os fundamentos teóricos leccionados e os
avanços recentes verificados nas áreas científicas relacionadas, permitindo que o aluno percepcione e antecipe as
tendências futuras desta área do conhecimento. Em paralelo são vinculados exemplos concretos da investigação
clínica, aplicação industrial e dinâmica de mercado, visando que o aluno integre estas realidades com a
importância da valorização da ciência e com o impacto que esta área do conhecimento pode ter na terapêutica e no
diagnóstico
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
There is a straight link between the solid scietific and technical background provided and its exemples of
application, namely in terms of therapeutics and diagnosis. Students are expected to understand the challenges of
the present and of the future faced by health sciences and thus be prepared to perform well in a very dynamic and
competitive market
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Glick BR and Pasternak JJ, Molecular Biotechnology, Principles and Applications of Recombinant DNA (3rd
edition), ASM Press, Washington, 2003.
Crommelin, D; Sindelar RD and Meibohn B, Pharmaceutical Biotechnology: Fundamentals and Applications, (Third
Edition), Informa Healthcare, NY, USA, 2008.
Lima, N e Mota, M, Biotecnologia: Fundamentos e Aplicações, Lidel, Lisboa, 2003.
Ho, RJY and Gibaldi, M, Biotechnology and Biopharmaceuticals: Transforming proteins and genes into drugs.
John,Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2003.
Videira, A, Engenharia genética. Princípios e Aplicações, Lidel, Lisboa, 2001.
Strachan, T and Read, A, Human Molecular Genetics 3, Garland Science, Taylor and Francis, London, 2003.
Klug, WS and Cummings MR, Concepts of Genetics 6th Ed. Prentice Hall, Inc., New Jersey, 2000
Templeton, N and Lasic, D, Gene therapy. Therapeutic mechanisms and strategies, Marcel Dekker, New York, 2000.
Sreenivasulu, NS and Raju CB, Biotechnology and patent law, Ahmedabad, 2008.

Mapa X - Botânica Farmacêutica / Pharmaceutical Botany
6.2.1.1. Unidade curricular:
Botânica Farmacêutica / Pharmaceutical Botany
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lígia Maria Ribeiro Pires Salgueiro Silva Couto - PL + T = 151.50
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- António Henrique Silva Paranhos - PL + T = 90.00
- Artur Manuel Bordalo Machado Figueirinha - PL = 21.00
- Maria José Pinho Ferreira Miguel Gonçalves - PL + T = 70.50
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar formação teórica e laboratorial adequada ao conhecimento botânico de fármacos de origem vegetal e
fúngica, particularmente os que apresentem interesse medicinal
Do ponto de vista dos conteúdos e das capacidades e competências os alunos deverão:
-adquirir conhecimentos histológicos e anatómicos que permitam distinguir órgãos vegetais e plantas,
especialmente as contempladas na Farmacopeia Portuguesa, bem como conhecer os processos de elaboração e
de reserva dos produtos do seu metabolismo responsáveis pela actividade dessa plantas
-adquirir bases sobre fungos com interesse medicinal e toxicológico
-adquirir conhecimentos em biotecnologia vegetal e suas aplicações
-obter alguns conhecimentos taxonómicos que permitam a identificação de estruturas vegetativas e reprodutoras
de algumas espécies com interesse medicinal, especialmente plantas que serão objecto de estudo em unidades
curriculares subsequentes
-ter desenvolvido competências de leitura e sentido crítico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide theoretical and laboratory training for botanical knowledge of plant and fungal drugs, particularly those
that have medicinal interest.
From the point of view of content and abilities and skills students should:
- Acquire histological and anatomical knowledge to distinguish plants and plant organs, especially those
included in the Pharmacopoeia, as well as the secretory structures and their metabolites;
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- Acquire bases on fungi with medicinal and toxicological interest;
- Acquire knowledge on plant biotechnology and its applications;
- Get some taxonomic knowledge allowing identification of vegetative and reproductive structures of some
species with medicinal interest;
- Have developed reading skills and critical spirit
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Botânica. A célula como unidade fundamental da vida. Célula vegetal: organelos, membrana e
parede celular. Destaque para a parede celular: estrutura e composição. Tecidos vegetais: crescimento primário e
secundário; organização interna: tecidos de protecção, fundamentais e vasculares. Histologia vegetal. Anatomia da
raiz, caule e folha: estruturas primárias e secundárias. Identificação de estruturas e órgãos em fármacos. Plantas
vasculares e seus metabolitos activos. Realce para os diversos tipos de estruturas secretoras. Totipotência das
células vegetais. Organogénese e embriogénese somática; papel dos reguladores de crescimento no controlo da
resposta morfogénica. A biotecnologia vegetal e as suas aplicações. Introdução à sistemática: sistemas de
classificação. Fungos: características gerais; importância medicinal e toxicológica. Espermatófitas: características
gerais. Breve caracterização de algumas espécies de Magnoliopsida com interesse medicinal.
6.2.1.5. Syllabus:
An introduction to Botany. Cell as the fundamental units of life. Plant cells: organelles, membranes and wall. Cell
wall: structure and composition; cellular communications.
Cell and tissues of the plant body: primary and secondary growth; internal organization of the plant body: ground,
vascular and dermal tissues. Vegetal histology.
Root, stem and leaf – Anatomy: primary and secondary structures. Identification of structures and organs in drugs.
Vascular plants and their metabolites: introduction to secondary metabolism. Characterization of secretory
structures.
Totipotency of vegetative cells. In vitro cultures of plant cells and tissues. Plant biotechnology and its applications
Introduction to Systematic: types of classification systems. Classification of kingdoms. Fungi: general features;
medicinal and toxicological importance of fungi. Vascular plants: general features. Spermatophytes (Gymnosperms
and Angiosperms). Brief characterization of some medicinalMagnoliopsida.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos são coerentes com o objectivo da Unidade Curricular, uma vez que se pretende
conferir conhecimentos multidisciplinares de botânica, de modo a que sejam adquiridos conhecimentos sobre
plantas medicinais e fungos que permitam contribuir para um controle de qualidade desses produtos (inteiros ou
fragmentados), bem como conferir conhecimentos indispensáveis para as unidades curriculares Farmacognosia e
Plantas Medicinais. A componente prática laboratorial permite a consolidação dos conhecimentos e competências
pela realização de trabalhos no âmbito da histologia, anatomia e taxonomia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus are consistent with the objective of the curricular unit as it is intended to provide multidisciplinary
knowledge of botany, to be acquired knowledge about medicinal plants and fungi in order to contribute to a quality
control of these products (whole plants or powder) and give essential knowledge for the course units
Pharmacognosy and Medicinal Plants. The practical/laboratorial component enables the comprehension of
concepts and the development of skills by performing work within the histology, anatomy and taxonomy.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino está fundado na integração de aulas magistrais, laboratoriais e apoio tutorial.
Aulas teóricas expositivas com aplicação de casos práticos, recorrendo essencialmente a meios audiovisuais
(“data show”). Aulas laboratoriais com recurso a material seco e fresco, e preparações definitivas para estudos
histológicos e anatómicos, com forte participação ativa dos alunos, estimulando o seu pensamento crítico. Um
trabalho de campo é realizado na Escola Médica do Jardim Botânico de Coimbrade modo a que os alunos tenham
acesso a uma vasta coleção de plantas vivas pertencentes a diversas famílias

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 70.0%, Frequência - 30.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching is based on the integration of master classes, laboratory practice and tutorial support.
Lectures with a strong component of dialogue and application in practical cases, essentially using the audiovisual
media ("data show"). Laboratory classes using dry and fresh material and preparations for histological and
anatomical studies, with an active participation of the students, stimulating their critical thinking. A field trip take
place at the Medical School of Coimbra Botanical Garden to have access to a vast collection of living plants
belonging to different families
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Evaluation:
- Assessment (Exam - 70.0%, Frequency - 30.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas incidem em aspetos multidisciplinares relacionados com plantas medicinais e fungos, nomeadamente,
características gerais, histologia e anatomia vegetal, estruturas secretoras e biotecnologia. São apresentados
exemplos de plantas medicinais que integram medicamentos e outros produtos de saúde comercializados em
Portugal, bem como exemplos de fungos tóxicos e outros com interesse medicinal. Procura-se fomentar a
discussão de casos práticos que possam ser apresentados e discutidos coletivamente. A metodologia de trabalho
será fundamental para sensibilizar os estudantes para os conteúdos programáticos desta unidade, de forma a
conceder-lhes crescente autonomia e espírito crítico na área dos produtos naturais. Com o trabalho de campo no
Jardim Botânico da UC pretende-se também que os alunos reconheçam plantas medicinais. O acompanhamento
tutorial próximo é determinante para garantir a motivação dos estudantes, estimular a autonomia e detectar
possíveis insuficiências.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures focus on multidisciplinary aspects related to medicinal plants and fungus, mainly, general features,
plant histology and anatomy, secretory structures, plant biotechnology. Many examples of medicinal plants that are
included in drugs and other health products sold in Portugal are presented as well as examples of toxic fungi and
others with medical interest.
After the explanation of the main subjects, the students are expected to participate and get involved in the learning
process namely through the discussion of practical cases. This working methodology will be essential to sensitize
students to the program of this curricular unit, granting them increased autonomy in the area of natural products.
The field trip intended that students recognize medicinal plants. A close tutorial monitoring is crucial to ensure the
motivation of students, to encourage autonomy and detect potential shortcomings.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Alexopoulos, C. & Mins, C., 1996 – Introductory Mycology, 4ª ed. John Wiley & Sons, New York
- Appezato-da-Glória, Carmello-Guerreiro S., 2006- Anatomia vegetal, ed UFU. Viçosa, Brasil
- Moreira, I., 1998 – Histologia Vegetal, 3ª ed. Didática Editora, Lisboa.
- Paniagua, R., Nistal, M., Sesma, P., Alvarez-Uria & Fraile B., 1994 – Citologia e Histologia Vegetal y Animal.
McGraw-Hill, Lisboa.
- Proença da Cunha e tal, 2010 Farmacognosia e Fitoquímica, Fundação Calouste Gulbenkian
- Tavares AC, Zuzarte M., Salgueiro L. , 2010 Plantas aromáticas e medicinais-Escola Médica do Jardim Botânico da
Universidade de Coimbra. Imprensa da Universidade de Coimbra.
Bibliografia complementar:
-Schweingruber F, Börner A, Schulze E., 2011- Atlas of steam in herbs, shrubs and trees, Springer, London
-Jackson B, Snowdon D, 1990- Atlas of Microscopy of Medicinal Plants, Culinary Herbs and Spices Belhaven Press,
London

Mapa X - Bromatologia e Análises Bromatológicas / Bromatology and Bromatological Analysis
6.2.1.1. Unidade curricular:
Bromatologia e Análises Bromatológicas / Bromatology and Bromatological Analysis
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Celeste Matos Lino - PL + T = 120.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Angelina Lopes Simões Pena - PL = 60.00
- Luís Miguel Santos Loura - PL = 90.00
- Maria da Conceição Gonçalves Barreto Oliveira Castilho - PL = 60.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer conhecimento sólido sobre os princípios e conceitos da uc.
Dar a conhecer substâncias com ou sem valor nutritivo, orgânicas ou inorgânicas, naturais ou sintéticas, que
podem influenciar o comportamento alimentar do homem, bem como as características organoléticas e sápidas.
Grande atenção é dada a aditivos, contaminantes, substâncias que resultam da biogénese e da cocção
Alertar os alunos para o papel que os alimentos desempenham na saúde de diferentes populações e dos
respetivos riscos
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Proporcionar aulas laboratoriais com metodologias avançadas e técnicas instrumentais adequadas a uma
aprendizagem mais racional e eficiente
Fornecer os conceitos e fundamentos sobre a validação de metodologias analíticas a usar
Incentivar os alunos a uma correta interpretação dos resultados obtidos
COMPETÊNCIAS
Fornecer os requisitos para o desempenho adequado do controlo de qualidade dos géneros alimentícios
Fornecer ferramentas adequadas à execução e interpretação de análises bromatológicas
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide solid knowledge about principles and concepts of the c.u.
To know the substances with or without nutritive value, with organic or inorganic characteristics, natural or
synthetic, that may influence the alimentary behaviour of man, as well as organoleptic characteristics, the sapid
characteristics. Large attention may be given to additives, contaminants and substances formed during the
biogenesis and cooking
Alert the students to the role that food plays in the health of different populations and the associated risks
To provide laboratorial classes which advanced analytical methodologies for one apprenticeship more rational and
efficient
To supply basic and fundamental concepts about validation of analytical methodologies to use
To incentive for a correct interpretation of the obtained results
To provide requirements for the suitable performance of the quality control of foodstuffs
To provide appropriate tools for the implementation and interpretation of chemical analysis
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Componente Teórica:
-Conceito de Bromatologia
-A Bromatologia e o Acto Farmacêutico
-Legislação alimentar
-Aditivos alimentares destinados a alimentação humana: Aditivos que melhoram o odor e o
sabor;Corantes;Conservantes Antioxidantes.Benefícios e riscos
-Aditivos alimentares destinados a alimentação animal
-Resíduos de antibióticos e antiparasitários
-Contaminantes:Micotoxinas;Resíduos de pesticidas;Dioxinas,Furanos e Bifenilos policlorados;
-Aminas Heterocíclicas Aromáticas
-Aminas biogénicas
-Embalagem de alimentos
Componente Laboratorial:
-Colheita e preparação de amostras
-Técnicas para a avaliação da composição centesimal de alimentos ou de refeições
-Determinação do teor em cinzas, humidade, teor lipídico, teor proteico, fibra
-Determinação do teor em fósforo e em cloretos
-Conceitos inerentes à validação de uma metodologia analítica
-Avaliação dos teores em cafeína em refrigerantes de cola e bebidas energéticas por cromatografia líquida de alta
eficácia (HPLC-UV)
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures
-Concept of Bromatology
-Bromatology and the Pharmaceutical Act
-Food legislation
-Food Additives intended for human consumption: Flavouring agents and flavour enhancers (flavour intensifiers,
sweeteners); colorants; Anti-microbial agents; Antioxidants. Benefits and risks.
-Food Additives for animal feed
-Antimicrobial residues
-Food Contaminants: Mycotoxins; Pesticide residues; Dioxins and furans; Polychlorinated biphenyls.
-Aromatic heterocyclic amines.
-Biogenic Amines;
-Food packages
Laboratory classes
-Collection and Preparation Sample.
-Technical Guidelines for the assessment of the chemical composition of food or meals;
-Determination of ash, moisture, fat content, protein content, fiber.
-Evaluation of chlorides and phosphorus.
-Validation of analytical methodology: concepts.
-Practical application with high performance liquid chromatography (HPLC-UV): caffeine in cola and energetic
drinks.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
A presença de aditivos destinados a alimentos para consumo humano, cujos teores se encontram legislados, bem
como dos aditivos destinados à alimentação animal, poderá traduzir-se em benefícios reconhecidos para o
Homem, mas por outro lado o seu consumo, quando em teores excessivos e para certos grupos populacionais,
poderá constituir um risco para a sua saúde.
A necessidade de conferir formação adequada na área da contaminação dos alimentos, seja veiculada por
contaminantes naturais, por produtos resultantes da actividade agrícola, ou por contaminantes ambientais, é de
enorme relevância.
As substâncias que resultam da biogénese e da cocção bem como a cedência de constituintes das embalagens
podem constituir outros fatores de risco.
Assim, é fundamental que o estudante possua a correta perceção dos limites permitidos bem como dos padrões de
consumo dos grupos populacionais, a fim de promover o aconselhamento adequado enquanto profissional de
saúde.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The presence of additives in foods intended for human consumption, whose levels are legislated under the
legislation in force, as well as additives for animal feed, may result in benefits recognized for the man, but
otherwise their consumption, when excess levels and in certain population groups, may pose a risk to their health.
The need to give adequate training in the area of food contamination, either conveyed by natural contaminants by
products derived from agriculture, or through environmental contaminants is of enormous importance.
The substances that result from biogenesis and cooking, as well as the migration of packaging constituents to the
food may be other risk factors.
Thus, it is essential that the student has the correct perception of the limits allowed, as well as of the consumption
patterns of the different population groups, in order to promote adequate counseling as a health professional.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: aulas expositivas com uma forte componente de diálogo e aplicação a casos práticos, recorrendo
essencialmente a meios visuais (“data-show”). Estudo pessoal e/ou tutorial: leitura da bibliografia recomendada e
da disponibilizada pelos docentes.
Aulas laboratoriais: os estudantes procedem à execução de técnicas analíticas tendo como finalidade a avaliação
de distintos constituintes de diferentes alimentos. Posteriormente procedem à discussão e interpretação dos
resultados obtidos

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: lectures with a strong component of dialogue and application in practical cases, essentially using the
visual media ("data show"). Study personnel and / or tutorial: read the recommended bibliography and provided by
professors.
Laboratory classes: thestudents undertaking the implementation of analytical techniques in order to evaluate the
different constituents of various foods. Afterwards, the discussion and interpretation of results are made.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas permitem introduzir os conceitos e as ideias essenciais relacionados com
cada assunto do programa. Uma vez na posse dos estudantes, esses conceitos e ideias serão desenvolvidos
estrategicamente na aplicação dos conteúdos apreendidos. A paridade destes métodos de trabalho será
fundamental para sensibilizar os estudantes para as propostas que forem lançadas em cada conteúdo
programático, concedendo-lhes crescente autonomia para o seu projecto profissional na área da Bromatologia e
Análises Bromatológicas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies used will introduce the essential concepts and ideas, assigned to each subject. These
concepts and ideas, once acknowledged by the students, will be further developed strategically in the application
of learned contents. The parity of working methods will be essential to sensitize students to the proposal that were
released in each curriculum, granting them increased autonomy for their careers in Bromatology and
Bromatological Analysis.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Diogo JSG et al. Food Chem Toxicol 62 548 2013
Duarte S, Lino C, Pena A Mycotoxins and their implications in food safety Ed. Future Science Lda, London, 2014
Food Drug Administration Food Additives Analytical Manual AOACInternational, Vol. I- II, 5ª Ed., 1993
Juan C et al. Intern J Food Microbiology 127 284 2008
Duarte SC et al. Food Addit Contam 26 1411 2009
Lino CM; Silveira MIN Rev Port Farm 48 143 1998
Lino CM et al. Rev Port Farm LI 57 2001
Lino CM; Pena A Validação de metodologias analíticas
Lino CM et al. Food Addit Contam 25 1291 2008
Lino CM, Pena A Food Chem 121 503 2010
Pena A et al. Anal Bioanal Chem 397 2615 2010
Aldana JR et al. Food Control 45 51 2014
Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food
additives, OJEU, L354/16
Tabela de Composição de Alimentos. Ed. Centro de Segurança Alimentar e Nutrição, INSA Ricardo Jorge, Lisboa,
2006
Wong DMS Quimica de los alimentos-mecanismos y teoria Ed. Acribia, 1989, Zara

Mapa X - Comunicação e Marketing Farmacêutico / Pharmaceutical Marketing and Communication
6.2.1.1. Unidade curricular:
Comunicação e Marketing Farmacêutico / Pharmaceutical Marketing and Communication
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Augusto Miranda Lemos Romão Donato - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reconhecimento dos principais conceitos e ferramentas de marketing.
É dado destaque aos diferentes passos no planeamento de marketing, à segmentação, posicionamento, escolha de
Clientes-alvo, à definição do marketing mix e à especificidade do marketing farmacêutico relativamente a outras
indústrias.
Identificação dos pilares estruturantes do mercado farmacêutico, factores de mudança e respostas possíveis,
especialmente através da incorporação do marketing no processo de I&D e “market-access”.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide an overview of marketing concepts and marketing tools. In-depth understanding of the process of
strategic planning, segmentation, positioning, targeting, marketing-mix definition, and major differences between
the pharmaceutical industry and Fast Moving Consumer Goods.
Identification of the structural pillars of the pharmaceutical industry, winds of changing, and alternatives. Particular
attention will be devoted to the role of marketing in the R&D process and Market Access.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Regras de sucesso
2. O que é o marketing?
3. O que é o mercado?
Segmento de mercado
Nicho de mercado
Factores Críticos de Sucesso
Vantagem Competitiva
4. Ferramentas de marketing
Segmentação
Posicionamento
5. Produtos e marcas
6. Cliente
Consumidores
Stakeholders
Valor para o cliente
Expectativas do cliente
Fidelização do cliente
Processo de decisão
Desenvolvimento de clientes
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7. Processo de marketing
Análise externa
Análise do mercado
Patient flow
Análise interna
Análise da concorrência
SWOT
Objectivos de marketing
Estratégia de marketing
Marketing Mix
8. Dos P’s aos C’s
9. Mercado farmacêutico
Caracterização
Investimentos em I&D
Marketing e vendas
Patentes e ciclo de vida
Estratégias face à perda de protecção
Factores de mudança
10. Que respostas?
Fusões e aquisições
Gestão do ciclo de vida
Gestão I&D e desenvolvimento clínico
Preparar acesso ao mercado
Inovação, Valor, Benefício e Custo
11. Regras para um responsável de marketing
6.2.1.5. Syllabus:
1. Rules for success
2. What marketing is?
3. What a market is?
Market Segment
Market Niche
Key Success factors
Competitive Advantage
4. Marketing Tools
Segmentation
Positioning
5. Products and brands
6. Clients
Consumers
Stakeholders
Value for client
Clients expectation
Customer loyalty
Decision process
Development of clients
7. Marketing process
Macro analysis
Market analysis
Patient flow analysis
Internal analysis
Competition analysis
SWOT
Marketing objectives
Marketing strategy
Marketing-Mix
8. From P's to C's
9. Pharmaceutical market
Characterization
R&D investments
Marketing and sales
Patents and life cycle
Strategies after patent expiry
Winds of changing
10. How to respond?
Mergers and acquisitions
Life cycle management
R&D management and clinical development
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Accessing the Market
Innovation, Value, Cost and Benefits
11. Rules for a marketing manager
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos reflectem um conjunto de conceitos básicos de marketing em geral e de marketing farmacêutico em
particular, tais como estratégias, tácticas e metodologias operacionais que permitem ao aluno robustecer o seu
nível de conhecimento e competências relativamente à indústria farmacêutica no seu todo. Contribuem para que o
aluno compreenda a importância da comunicação e do marketing no universo farmacêutico, nomeadamente quanto
à sua aplicabilidade no mundo profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus covers the basic concepts of marketing in general, and pharmaceutical marketing in particular, such
as strategies, tactical and operational methodologies in order to equip the student with new competences and an
understanding of the overall pharmaceutical market.
Induces the student to recognize the importance of communication and marketing in the pharmaceutical industry,
and its applicability in the real business world
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação em ppt dos temas e exemplos relevantes que respondem aos objectivos programáticos. Abordagem
orientada para o desenvolvimento de competências, para a pesquisa de informação e para a aplicação prática dos
temas apresentados. Avaliação de artigos e preparação de casos que determinam uma visitação das matérias para
além do que foi apresentado na sala de aula. Estímulo à participação activa dos alunos na sala de aula.
Avaliação:
- Avaliação (Case Studies - 10.0%, Exame - 70.0%, Trabalho de síntese - 20.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Power point presentation of the issues and relevant examples that satisfies the objectives of the curricular unit.
Oriented approach for the development of skills, for the research of information and for the practical application of
the presented topics. Articles review and case studies preparation that determine an in depth evaluation of subjects
beyond what was presented in the classroom. Encouragement of the active participation of students in the
classroom.

Evaluation:
- Assessment (Case Studies - 10.0%, Exam - 70.0%, Synthesis work - 20.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os trabalhos de síntese e case studies permitem reforçar os conceitos apresentados nas aulas teóricas, sobre o
papel do marketing no mercado farmacêutico.
A reflexão sobre os principais pilares do mercado farmacêutico, as ameaças existentes, e as opções apresentadas,
combinada com o relato de situações concretas, deverá permitir o estabelecimento de relações entre os
referenciais teóricos e os principais desafios que os futuros profissionais desta área virão a enfrentar.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The synthesis work and case studies allow the reinforcement of the concepts presented in the lectures on the role
of marketing in the pharmaceutical market.
Reflection about the main pillars of the pharmaceutical market, existing threats, and presented options, combined
with sharing of real situations, should allow the establishment of relations between the theoretical framework and
the key challenges that future professionals in this area are going to face in the future.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Blansett, L. And Colasante, W. (2009), "Pricing, Reimbursement And Market Access Issues In The United States
And Europe", In Moss, G.D. (Ed.), Pharmaceutical Marketing: Latest Insights, Challenges, Solutions And Trends,
The Biomedical & Life Sciences Collection, Henry Stewart Talks Ltd, London
Blessa, Regina. Merchandising Farma: A Farmácia do Futuro - 2ª Edição Félix, Jorge, Et Al. Financiamento Público Dos Medicamentos Em Portugal 2007-2011. Portugal : Exigo, Novembro
2011.
Janice Haigh Market Access – Practical Challenges For The Pharmaceutical Industry 2010 Astellas Pharma Europe
Kotler, Philip e Françoise Simon, A Construção de Biomarcas Globais, Bookman, 2004
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Schuiling I and Moss G, How different are branding strategies in the pharmaceutical industry and the fast-moving
consumer goods sector?, Brand Management, Vol 11, No 5, pp366-380, 2004
Vasconcellos e Sá, Jorge, Strategy Moves, Prentice Hall, 2005

Mapa X - Deontologia e Legislação Farmacêutica / Pharmaceutical Ethics and Pharmaceutical Law
6.2.1.1. Unidade curricular:
Deontologia e Legislação Farmacêutica / Pharmaceutical Ethics and Pharmaceutical Law
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Victoria Bell - T + TP = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Transmissão de conhecimentos essenciais para o exercício profissional das normas jurídicas e das normas éticas
e deontológicas aplicáveis ao exercício da profissão farmacêutica em Portugal e sobre o medicamento.
Dotar os alunos de um conjunto de conhecimentos que lhe permita uma actuação correcta no meio profissional e
na prática científica. Sensibilizar o futuro farmacêutico para a interpretação das normas e das leis de modo a que
faça ele próprio um juízo atento e reflectivo desses mesmos diplomas, tentando criar um certo espírito crítico e de
consciência de grupo profissional.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Transmission of knowledge essential for professional legal standards and ethical standards and ethical guidelines
for the exercise of the pharmacist in Portugal and on the medicine. Provide the students with a set of knowledge
that allows us to act correctly in the professional and scientific practice. Raising future pharmacist for the
interpretation of rules and laws so as to make himself an observant and reflective mind of such diplomas, trying to
generate some critical thinking and group awareness training.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Apresentação.
2.Considerações gerais sobre a disciplina. Bibliography
3.O campo de actuação das normas jurídicas sobre o farmacêutico e as actividades farmacêuticas
4. Deontologia e actividade farmacêutica.
5. Códigos deontológicos.
6. As Boas Práticas de Farmácia e a deontologia e ética farmacêutica.
7. Direitos do Homem e Direito à Saúde.
8. Ética e Bioética.
9. O Estado português e a saúde.
10. A Europa e a farmácia.
11.A venda de medicamentos não sujeitos a receita médica fora das farmácias.
12. Regime jurídico das farmácias de oficina.
13. Distribuição grossista de medicamentos.
14. A Farmácia Hospitalar
15. O regime jurídico do medicamento de uso humano em Portugal.
16. Medicamentos de uso veterinário e produtos de uso veterinário. Generalidades.
17. Produtos sanitários.
18. Estrutura farmacêutica e associações profissionais portuguesas. Interesse e actividades.
6.2.1.5. Syllabus:
1.Presentation
2.Bibliography
3.The playing field of legal rules about the pharmacist and the pharmacy.
4. Ethics and the pharmaceutical business.
5. The Code of Ethics of the pharmacists. Another codes of pharmaceutical profession
6. The Practice of Pharmacy and Pharmaceutical deontology and ethics.
7. Human Rights and the Right to Health. Some of the codes and conventions.
8. Ethics and Bioethics
9. The Portuguese state, the government and health
10.The Directives of European Communities and the pharmaceutical law.
11.The sale of medicines.
12.The community pharmacy
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13. Wholesale of medicines
14.The hospital pharmacy
15.The legal status of the drug for human (human medicines) use in Portugal.
16. Veterinary medicines and veterinary products
17.Sanitary products, cosmetics and body care.
18. Structure and pharmaceutical associations Portuguese
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa incide sobre os pontos principais da legislação e da ética da profissão farmacêutica, do medicamentos
e dos produtos de saúde. O programa incide sobre os produtos, as instituições e os profissionais. Além da
exposição dos temas os alunos são incentivados a fazerem uma reflexão crítica sobre as matérias expostas:
interpretar as leis e a ética. Os alunos são colocados perente casos práticos e são incentivados a reflectir sobre
eles. Assim, com aulas de exposição e de reflexão sobre os temas expostos atingem-se os objectivos propostos de
fornecer ao futuro farmacêuticos as principais leis, regulamentos e normas éticas do exercício da profissão
farmacêutica, das instituições farmacêuticas, dos medicamentos e dos produtos de saúde, bem como de alguns
aspectos das principais leis de saúde em Portugal no contexto europeu. Contribui-se para a criação de um certo
espírito crítico e de consciência de grupo profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program focuses on the main points of the law and ethics of the pharmaceutical profession, medicines and
health products. The program focuses on the products, institutions and professionals. Besides the exhibition of
students subjects are encouraged to make a critical reflection on the exposed materials: interpret the laws and
ethics. Students are placed before case studies and are encouraged to reflect on them. Thus, with exposure classes
and reflection on the issues outlined the objectives are achieved to provide the future pharmacists the main laws,
regulations and ethical standards of the exercise of the pharmaceutical profession, the pharmaceutical institutions,
medicines and health products, as well as some aspects of the main laws of health in Portugal in the European
context. It contributes to the creation of a certain critical spirit and professional group consciousness.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposiçãoo
Aulas teórico-práticas de discussão de tópicos e análise de problemas
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures
Practical classes to discuss topics
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas são aulas expositivas. Estas aulas servem para os alunos aprenderem o principal sobre as leis,
as normas éticas e os regulamentos sobre a profissão farmacêutica e o medicamento em Portugal , alguns
aspectos sobre a legislação de saúde em Portugal e alguns aspectos da legislação europeia sobre o assunto.
Depois de ficarem detentores destes conhecimentos os alunos fazem análise de textos e de aspectos específicos
das leis e das normas jurídicas durante as aulas práticas. Nestas aulas é incentivada a reflexão crítica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures are exposure classes of subjects. These classes are for students to learn about the main laws, ethical
norms and regulations on the pharmaceutical profession and the drug in Portugal, some aspects of the health
legislation in Portugal and some aspects of European legislation on the subject. After being holders of such
knowledge students do text analysis and specific aspects of laws and legal rules during the practical sessions. In
these classes is encouraged to critical analysis.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARCHER, L — Dimensões éticas da investigação Biomédica. In: A excelência da investigação na essência da
Universidade, Coimbra, FMUC, 1999, 43-52
GUERREIRO, MP; FERNANDES, AA (Coords.) — Deontologia e
Legislação Farmacêutica. Lisboa: Lidel, 2013
HOTTOIS, G; PARIZEAU, MH — Dicionário de Bioética, Lisboa, Instituto Piaget, 1998.
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OLIVEIRA, G — Direito Biomédico e Investigação Clínica. In: A excelência da investigação na essência da
Universidade, Coimbra, FMUC 1999, pp. 57-68.
PITA, JR - Farmácia e medicamento . Noções gerais, Coimbra, Minerva, 1993.
PITA, JR — Deontologia Farmacêutica. In: GUERREIRO, MP; FERNANDES, AA (Coords.) — Deontologia e
Legislação Farmacêutica. Lisboa, Lidel, 2013, 17-28
SERRÃO, D; NUNES, R(Coord) — Ética em cuidados de saúde, Porto, Porto Editora, 1998.
SINGER, P — Ética prática, Lisboa, Gradiva, 2000
VALVERDE, JL; ARREBOLA NACLE, P (org.) — Estudios de ética farmacéutica. Madrid: Ediciones Doce Calles,
1999

Mapa X - Dermofarmácia e Cosmética / Dermopharmacy and Cosmetics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dermofarmácia e Cosmética / Dermopharmacy and Cosmetics
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Ribeiro - T + TP = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Preparar os alunos para o conhecimento teórico e tecnológico das preparações de aplicação na pele com acção
terapêutica – dermofarmacêuticas – e das preparações destinadas à higiene, protecção e correcção da superfície
cutânea e seus anexos e mucosas – cosméticos. Aconselhamento do utente e discussão com profissionais de
saúde sobre dermofarmácia e cosmética.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Theoretical and technical knowledge of preparations to be administered locally in the skin with therapeutic action –
skin delivering medicines - and preparations for the care , protection and correction of skin and its annexes –
cosmetics . Community pharmacy counselling about dermopharmacy and cosmetics as well improve
communications skills focused on dermopharmacy with health professionals
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas teóricas
Anatomia, histologia e organização estrutural da pele.
Fisiologia da pele e sua regulação.
Caracterização do tipo de pele.
Hidratação superficial e profunda da pele.
Algumas dermatoses epidérmicas e dérmicas; tratamento local e geral.
Substâncias activas utilizadas em Dermofarmácia e Cosmética.
Tecnologia das formas dermofarmacêuticas e cosméticas.
Produtos dermofarmacêuticos e cosméticos para tratamento, higiene e cuidados estéticos da pele e seus fâneras.
Produtos dermofarmacêuticos e cosméticos solares para tratamento e protecção dos efeitos do sol.
Legislação específica sobre cosméticos
Aulas teórico-práticas
Discussão de formas e fórmulas dermofarmacêuticas e cosméticas de preparações existentes no mercado
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures
Anatomy, histology and structural organization of skin.
Physiology of the skin and its regulation.
Characterization of the skin.
Superficial and deep skin hydration.
Common Portuguese epidermal and dermal skin diseases; local and general treatment.
Active substances used in Dermatology and Cosmetics.
Formulation of dermopharmaceuticals and cosmetics.
Dermopharmaceuticals and cosmetic products , hygiene and beauty care of the skin and its appendages .
Sun protection formulations and produtcs to prevent, treat and protect the effects of the sun on skin .
Legislation on cosmetics
Theory.pratical
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Discussion about dermopharmaceuticals cosmetic dosage forms and formulations of existing preparations
in the market
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para que o aluno conheça o local de acção de um medicamento e neste caso, para atuar sobre a pele, é
indispensável que sejam revistos a profundados numa perspectiva de relação entre pele e a sua permeação,
desejada ou não, a histologia e fisiologia da pele. A legislação especifica de cosméticos impõe e facilita a
compreensão dos limites e objectivos entre medicamentos e cosméticos. O aconselhamento ao utente e
profissionais de saúde, através de técnicas de comunicação adequadas requer um conhecimento da acção dos
fármacos mais utilizados ao nível da pele e sobretudo da acção dos agentes específicos dos cosméticos ao nível
da pele. O conhecimento será maior e mais alicerçado se forem abordas as principias formas de apresentação dos
produtos cosméticos
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Knowledge about the site of action of a drug intended for skin delivery requires a revision and deeper approach on
relationship between skin and its permeation , whatever the latter is wanted or unwanted , histology and physiology
of the skin . The specificity of cosmetics’ legislation specifies facilitates the understanding of the limits and
objectives between dermopharmaceuticals and cosmetics. The pharmacist counselling at the community pharmacy
and health professionals as well requires communication appropriate skills for a better understanding of the action
of drugs through the skin and especially the action of specific cosmetics’agents cosmetics. Knowledge is more and
more grounded if formulation approach of cosmetics makes part of syllabus.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino são através de aulas magistrais sobre o conteúdo programático da disciplina recorrendo a
“data-show”. Durante as aulas magistrais são facultados exemplos de aplicações dos conceitos transmitidos. A
componente teórico-prática da unidade curricular é ministrada através de “data-show” privilegiando a participação
dos alunos na resolução de casos práticos relativos à formulação, aconselhamento sobre os principais
componentes da formulação e correcta utilização.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 75.0%, Resolução de problemas - 25.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods are through lectures based on curricular unit syllabus using " data-show ." During these
lectures, some examples of applications of the concepts are provided towards a better understanding by students.
The theory-practical component of the course is taught through " data show " emphasizing student participation in
solving practical cases related to formulation and its key components , and counselling towards its use adequate .
Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Resolution Problems - 25.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A existência de uma relação estreita entre a componente teórica e a componente teórica-prática permite aumentar a
motivação dos alunos e manter um interesse constante ao longo da unidade curricular. Os conceitos transmitidos
durante as aulas teóricas devem ser úteis para o aluno resolver os casos discutidos nas aulas teórico-práticas e se
possível motivá-lo a procurar mais informação, através da bibliografia recomendada, no sentido de uma
aprendizagem desejada e actualizada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
A close relationship between lectures and theory-pratical component of curricular unit allows increasing student
motivation and maintain a constant interest along the semester. The concepts transmitted during lectures should
be useful for the student while solving the cases discussed in theory-pratical course and if possible motivate
students to look up for more information , using the recommended bibliography , towards a wanted and updated
learning.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Avril, M.F. et al.,Soleil et peaux. Bénéfices, risques et prévention, Paris, Masson, 2002
-Gabard, B.; Elsner, P.; Surber, C.; Treffel (Eds.),Dermato-pharmacology of Topical Preparations, Berlin, Springer,
2000
-Knowlton. J.; Pearce, S.,Handbook of Cosmetic Science and Technology, Oxford, Elsevier Advanced Technology,
1993
-Martini, M.C.; Seiller, M.,Actifs et Aditifs en cosmétologie, Paris, E M inter, Editions TEC & DOC, 1999,2ª ed
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-Mélissopoulos, A.; Levacher, C.,La Peau,Structure et physiologie, Paris,EM inter, Editions TEC & DOC
Lavoisier, 2001 ,2ª ed
-Prista, L.N., Bahia, M.F.G., Vilar, E.,Dermofarmácia e Cosmética. Porto, Associação Nacional das Farmácias, I vol.,
1992 e II vol. , 1995
- Seiller, M. ; Martini, M.C.,Formes pharmaceutiques pour applicationlocale, Paris, Galenica, Lavoisier, TEC &
DOC, 1996
-Estrade,M.N (1998), Guide Pratique du Conseil Cosmetologique a l’officine, Editions Pro-Officina

Mapa X - Dispositivos Médicos / Medical Devices
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dispositivos Médicos / Medical Devices
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos Canotilho Lage - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Na educação, promoção e manutenção de saúde contamos não só com o conhecimento e empenho dos diferentes
profissionais, mas também com uma grande diversidade de produtos que os apoiam e auxiliam na prevenção,
diagnóstico e controle de doenças, lesões ou deficiências. Neste contexto, os dispositivos médicos têm crescido
exponencialmente, quer em número, quer em variedade, pelo que, por vezes, não é fácil classificá-los.
A eficácia e segurança dos dispositivos médicos são fatores de primordial importância para uma boa prestação de
cuidados de saúde, pelo que se tornou imperioso nos últimos anos criar as condições para garantir a qualidade
destes produtos.
Tem por objetivo esta unidade curricular dar a conhecer aos futuros Farmacêuticos o atual contexto legal em que
os dispositivos médicos estão inseridos, bem como disponibilizar conhecimentos que lhes permitam atuar em
qualquer das fases do ciclo de vida destes produtos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In education, promotion and maintenance of health rely not only with the knowledge and involvement of different
professionals, but also with a wide range of products that support and assist in the prevention, diagnosis and
control of disease, injury or disability. In this context, medical devices have grown exponentially in number, both in
variety, so sometimes it is not easy to classify them.
The efficacy and safety of medical devices are of paramount importance to good health care, so it became
imperative in recent years to create the conditions to ensure the quality of these products.
Aims of this course to acquaint future pharmacists the current legal context in which medical devices are inserted,
as well as provide knowledge to act at any stage of the life cycle of these products
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte I
Dispositivos médicos e legislação aplicável
1. Introdução
2. Inserção dos dispositivos médicos no universo dos produtos de saúde
3. Ciclo dos dispositivos médicos
4. Dispositivos médicos não ativos
5. Organismos de tutela
6. Procedimentos para a seleção de dispositivos médicos não ativos
6.1 Requisitos legais gerais
6.2 Requisitos legais por classe
7. Procedimentos técnicos dos dispositivos médicos não ativos
7.1 Armazenamento e distribuição/dispensa
7.2 Sistema de vigilância
7.3 Recolha e eliminação
8. Conclusão
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Parte II
Avaliação e Aconselhamento farmacêutico
9. Higiene oral
10. Avaliação da função respiratória
11. Lentes de contacto
12. Cuidados com indivíduos ostomizados
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13. Pensos
14. Ligaduras
15. Catéteres
6.2.1.5. Syllabus:
Part I
Medical devices and applicable law
1 . Introduction
2 . Insertion of medical devices in the world of health products
3 . Cycle of medical devices
4 . Non-active medical devices
5 . Bodies of guardianship
6 . Procedures for the selection of non-active medical devices
6.1 General legal requirements
6.2 Legal requirements for class
7 . Technical procedures of non-active medical devices
7.1 Storage and distribution / dispensing
7.2 Monitoring system
7.3 Collection and disposal
8 . Conclusion
Part II
Assessment and pharmacist counseling
9 . Oral Hygiene
10 . Evaluation of respiratory function
11 . Contact Lenses
12 . Individuals ostomates Care
13. Dressings
14. Bandages
15. Catheters
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estudo, dos diferentes dispositivos médicos, é o melhor caminho para os estudantes compreenderem que
aqueles instrumentos ajudam, em muito, os profissionais de saúde e os doentes na prevenção, auxílio, correção e
monitorização de patologias, observando-se cuidados de saúde com qualidade, eficazes e seguros.
Assim, é fundamental conhecer o enquadramento jurídico a que estão sujeitos os dispositivos médicos por forma a
munir os estudantes de conhecimentos necessários para a instrução do dossier de registo de um dispositivo
médico a submeter à autoridade Nacional. Por outro lado, é importante o conhecimento das regras de vigilância
dos dispositivos médico bem como de todo o ciclo de vida, do design á recolha e valorização enquanto resíduo,
pois só assim se cumpre o objetivo da unidade curricular em apreço.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The study of different medical devices, is the best way for students to understand that those instruments help,
much, health professionals and patients in the prevention, assistance, correction and monitoring of conditions,
observing healthcare quality, effective and safe.
Thus, it is essential to understand the legal framework they are subject to medical devices so as to equip students
with knowledge necessary for the instruction of the dossier for registration of a medical device to be submitted to
the National authority. On the other hand, it is important to know the rules for surveillance of medical devices as
well as the entire lifecycle, from design to collection and recovery as waste, because only thus fulfills the objective
of the course in question
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Com vista à prossecução dos objetivos definidos para a unidade curricular, a metodologia de ensino utilizada é:
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Aulas teóricas
Método expositivo apoiado por meios eletrónicos (fundamentalmente slides e vídeos).
Trabalhos em grupo(4 elementos)
Elaboração de uma monografia sobre um dispositivo médico atribuído e defesa pública do trabalho.
Indução para participação dos estudantes em atividades científicas afins.
Avaliação
Monografia/Exame (100% da nota final)
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Avaliação:
- Avaliação (Trabalho de síntese - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In order to achieve the objectives set for the course, the teaching methodology used is:
Lectures
Expository method supported by electronic means (basically slides and videos)
Group work (4 students)
Monograph on a medical device and public scrutiny.
Induction for student participation in scientific like.
Evaluation:
Monograph/ Examination (100% of the final grade

Evaluation:
- Assessment (Synthesis work - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino dos dispositivos médicos visa dotar o estudante de conhecimentos de natureza teórica e prática, úteis
para o exercício profissional, pelo que recorre a formatos já estabelecidos. A componente teórica introduz saberes
de natureza regulamentar atualizada, pelo que o método expositivo é o adequado.
A correlação do conhecimento teórico com a necessidade de resolver problemas concretos da prática de registos,
correta manipulação e aconselhamento torna-se fundamental para o bom uso dos dispositivos médicos. Esta
componente é conseguida com a elaboração de uma monografia onde é versado o uso correto e adequado do
dispositivo médico incluindo a manipulação objetiva do mesmo com carácter demonstrativo
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching of medical devices aims to provide students with knowledge of theoretical and practical nature, useful
for professional practice, by making use of the established formats. The theoretical component introduces updated
knowledge of a regulatory nature, so that the lecture method is adequate.
The correlation of theoretical knowledge with the need to solve real problems of practice records, proper handling
and counseling is essential for the proper use of medical devices. This component is achieved by drafting a paper
which is learned the correct and appropriate use of the medical device including lens manipulation for
demonstration purposes
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BIBLIOGRAFIA GERAL|General bilbiography
Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de Junho.
- Guidelines for Vigilance System: “Guidelines on a Medical Devices Vigilance System”, MEDDEV 2.12/1 Rev. 5 April
2007.
- Guideline for classification: “Guideline for the classification of medical devices”, MEDDEV 2.4/1, Rev 8, July 2001.
- Guideline for medical device with a measure function: “Guidelines related to the application of: the Council
Directive 90/385/EEC on Active Implantable Medical Devices, the Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices –
Medical devices with a measure function). MEDDEV 2.1/5 June 1998.
- Guideline for definitions of “medical devices”, “accessory” and “manufacturer”: “Guidelines related to the
application of: the Council Directive 90/385/EEC on Active Implantable Medical Devices, the Council Directive
93/42/EEC on Medical Devices”, MEDDEV 2.1/1 April 1994.
REVISTAS | Journals
Med-Tech Machining News
Med-Tech Packaging News
MEDTEC Magazin

Mapa X - Estágio Curricular / Curricular Internship
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio Curricular / Curricular Internship
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

102 de 212

10-02-2016 16:37

ACEF/1516/08607 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c8ce7...

Isabel Vitória Neves Figueiredo Santos Pereira - E = 810.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A formação deve garantir que o estudante, quando concluir o estágio, adquiriu os conhecimentos e as
competências seguintes:
a) Conhecimentos adequados dos medicamentos e substâncias utilizadas no respectivo fabrico;
b) Conhecimentos adequados da tecnologia farmacêutica e do ensaio físico, químico, biológico e microbiológico
dos medicamentos;
c) Conhecimentos adequados do metabolismo e dos efeitos dos medicamentos e da acção dos tóxicos, bem como
do uso dos medicamentos;
d) Conhecimentos adequados que permitam avaliar os dados científicos respeitantes aos medicamentos para
poder, com base neles, prestar informações apropriadas;
e) Conhecimentos adequados dos requisitos legais e outros em matéria de exercício da actividade farmacêutica;
f) Preparação, ensaio, armazenamento e distribuição de medicamentos em farmácias abertas ao público;
g) Preparação, ensaio, armazenamento e distribuição de medicamentos em hospitais;
h) Difusão de informações e conselhos sobre medicamentos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The internship shall provide an assurance that the student has acquired the following knowledge and skills:
a)Adequate knowledge of medicines and the substances used in the manufacture of medicines;
b)Adequate knowledge of pharmaceutical technology and the physical, chemical, biological and microbiological
testing of medicinal products;
c)Adequate knowledge of the metabolism and the effects of medicinal products and of the action of toxic
substances, and of the use of medicinal products;
d)Adequate knowledge to evaluate scientific data concerning medicines in order to be able to supply appropriate
information on the basis of this knowledge;
e)Adequate knowledge of the legal and other requirements associated with the pursuit of community pharmacies;
f)Preparation, testing, storage and distribution of medicines in community pharmacies;
g)Preparation, testing, storage and distribution of medicines in hospitals;
h)Provide information and advice about medicines.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
- Organização e gestão da Farmácia;
- Funções relacionadas com o aprovisionamento, armazenamento e gestão de existências de medicamentos e
produtos de saúde;
- Preparação dos medicamentos;
- Interação farmacêutico/doente/medicamento;
- Dispensa de medicamentos;
- Informação e documentação científica de utilização em Farmácia;
- Indicação farmacêutica.
No âmbito desta unidade curricular estão, também, previstas as seguintes ações:
- Curso básico de administração de vacinas;
- Formação teórica e prática “Sifarma 2000”;
- Semana da Carreira – III Edição
- Um dia na Ordem dos Farmacêuticos;
- Visita à Cooperativa Farmacêutica PLURAL;
- Seminário - Gestão de Recursos Humanos – Elaboração de umcurriculume entrevista.
- Farmácia Hospitalar e suas valências: a experiência do CHUC
É ainda facultado ao estudante a realização de estágio suplementar em Indústria, Distribuição ou outras áreas
relevantes na área do medicamento, até um máximo de 4 semanas
6.2.1.5. Syllabus:
- Pharmacy organization and management;
- Functions related to the supply, storage and inventory management of medications and health products;
- Preparation of medicines;
- Interaction pharmacist / patient / medicines;
- Dispensing of medicines;
- Scientific information and documentation for using in a Pharmacy;
- Pharmaceutical prescription.
The following activities are also provided:
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- Training in administration of vaccines;
- "Sifarma 2000" theoretical and practical training;
- Pharmacareer – III Edição
- A Day in the Portuguese Pharmaceutical Society;
- A visit to the Whole Saler Pharmaceutical Cooperative PLURAL;
- A seminar about “Human Resources Management - Developing a CV and preparing a professional job interview”
-A seminar in Hospital Pharmacy and its aspects: the experience of the CHUC Pharmacy.
The student is also allowed to carry out supplementary stage in Pharmaceutical Industry, Whole Sales or other
relevant areas in the field of medicines, up to 4 weeks.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, pela sua abrangência, multidisciplinaridade e actividade
profissional, constitui, indiscutivelmente, uma área científica de enorme relevo no âmbito das Ciências da Saúde.
Nesse sentido, os conteúdos programáticos desta Unidade Curricular têm em vista garantir que o estudante,
quando terminar o curso, está apto a desempenhar a profissão de Farmacêutico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Integrated master in Pharmaceutical Sciences, by its comprehensiveness, multidisciplinary and professional
activity is undoubtedly an area of great scientific importance in the context of Health Sciences. Thus, the syllabus
for this curricular unit aims to ensure that the student, after finishing the Integrated Master in Pharmaceutical
Sciences, is able to be a Pharmacist.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) compreende uma parte curricular e uma componente de
estágio, ambas obrigatórias (dando cumprimento à Directiva 2013/55/EU, de 20/11).
Na componente de Estágio é feito o acompanhamento tutorial do estudante em ambiente real de trabalho, cuja
avaliação é feita através da elaboração de uma monografia e de um relatório de estágio e sua discussão pública. O
grau de Mestre só é atribuído após conclusão da componente curricular e da apresentação, discussão pública e
aprovação da Monografia e do Relatório de Estágio.

Avaliação:
- Avaliação (O grau de Mestre só é atribuído após conclusão da componente curricular e da apresentação,
discussão pública e aprovação da Monografia e do Relatório de Estágio - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The Integrated Master Degree in Pharmaceutical Sciences (MICF) includes a curricular component and an
Internship component, both mandatory. In this component the student is accompanied by tutorial mode in a real
working environment, whose evaluation is done by preparing a monograph and an internship report and its public
discussion. The Master degree is only awarded after completion of the curricular component and the presentation,
public discussion and approval of the Monograph and Internship Report.
Evaluation:
- Assessment (The Master degree is only awarded after completion of the curricular component and the
presentation, public discussion and approval of the Monograph and Internship Report - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino estão em total consonância com os objectivos desta Unidade Curricular, conforme se
pode facilmente comprovar através da legislação aplicável, quer Europeia (Directiva 2013/55/EC de 20 de Novembro
de 2013, do Parlamento Europeu), quer Nacional (Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de Março).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are fully in line with the objectives of the curricular unit, as one can easily prove by
applicable law, namely at European level (Directiva 2013/55/EC of 20 September of the European Parliament) or at
National level (Decree-Law. nº 74/2006 of 24 March).
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Toda a bibliografia recomendada por todas as Unidades Curriculares do Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas pode ser referenciada como necessária para o Estágio Curricular.
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Mapa X - Estatística / Statistics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística / Statistics
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Martins Rosa - T + TP = 84.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Manuel António Facas Vicente - TP = 28.00
- Rodrigo Farinha Matias - TP = 56.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo desta u.c. é introduzir conhecimentos matemáticos básicos que preparem o aluno para modelar
comportamentos padrão de fenómenos aleatórios que surgem no contexto das Ciências da Saúde, contribuindo
para uma formação capaz de descrever, analisar e interpretar situações reais através de modelos matemáticos não
deterministas. A correta utilização de métodos estatísticos bem como a interpretação rigorosa dos resultados
necessitam de uma formação em Estatística, para a qual esta disciplina contribui.
É também objetivo preparar os alunos para a aplicação de métodos e conceitos a situações reais que envolvam a
estimação de parâmetros de um modelo, testar a sua adequação e obter explicações que permitam interpretar,
prever e decidir sobre os fenómenos em estudo.
Competências genéricas: análise e síntese, resolução de problemas, raciocínio crítico, trabalho em equipas
interdisciplinares, aprendizagem autónoma, adaptação a novas situações e aplicação de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this course is to introduce basic mathematical knowledge to prepare the student to model the
behavior of random phenomena arising in the context of health sciences. It contributes to prepare students to
describe, analyze and interpret real situations using non-deterministic mathematical models. The correct use of
statistical methods in specific cases and the strict interpretation of the results require a theoretical base in
Statistics, for which this course contributes.
It is also intended to prepare students for applying statistical methods and concepts to real situations involving the
estimation of parameters of a model, testing its fitness and getting explanation to interpret, predict and decide on
the phenomena under study.
This unit allows developing the following skills: analysis and synthesis, problem solving, critical thinking, work in
interdisciplinary teams, autonomous learning, adaptability to new situations and application of theoretical
knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Probabilidades
Definição de probabilidade segundo Kolmogorov e suas consequências. Probabilidade condicionada e teorema de
Bayes. Independência estocástica. Variáveis aleatórias e distribuições. Momentos e parâmetros de ordem. Modelos
probabilistas usuais. Teorema do limite central e aplicações.
Estatística Descritiva
Métodos numéricos e gráficos para descrever e resumir conjuntos de dados estatísticos.
Estatística Inferencial
População e amostra. Distribuições amostrais. Estimação paramétrica pontual e intervalar. Testes paramétricos.
Inferência sobre médias e proporções: uma e duas populações. Inferência sobre variâncias: uma e duas
populações gaussianas.
Testes do qui-quadrado: ajustamento, independência e homogeneidade.
Regressão Linear Simples
Apresentação do modelo e hipóteses subjacentes. Método dos mínimos quadrados. Intervalos de confiança e
testes para os parâmetros. Inferência para o valor médio da variável resposta e previsão dos seus valores.
Qualidade do ajustamento.
6.2.1.5. Syllabus:
Probability
Kolmogorov’s definition and its consequences. Conditional probability and Bayes theorem. Independence of
events. Random variables and distributions. Moments and order parameters. Common
probabilistic models. Central limit theorem and applications.
Descriptive Statistics
Numerical and graphical methods for describing and summarizing data sets.
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Inferential statistics
Population and sample. Sampling distributions. Point and interval parametric estimation. Parametric hypothesis
testing. Inferences concerning means and proportions: one and two populations. Inferences concerning variances:
one and two gaussian populations. Chi-Square tests: goodness of fit, independence and homogeneity.
Simple linear regression
Presentation of the model and underlying hypothesis. Least squares estimates, confidence intervals and
hypothesis testing for the parameters. Inference for the mean response and prediction of new observations. Model
checking.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O curso inicia-se com a apresentação das principais noções de probabilidades que fundamentam o estudo e a
manipulação dos modelos probabilistas (discretos e contínuos) mais utilizados, bem como os métodos estatísticos
inferenciais.
Em seguida, é abordado o tratamento descritivo da informação associada a uma amostra observada.
Nos capítulos seguintes são abordadas diferentes metodologias estatísticas que permitem usar a informação
particular, fornecida pelos dados estatísticos, para tirar conclusões sobre a população de onde provêm bem como
avaliar o grau de certeza ou o erro associados a tais inferências.
Por fim, faz-se uma breve introdução à regressão linear simples, método clássico que permite modelar a relação
existente entre uma variável resposta e uma variável independente. Os tópicos focados incluem as hipóteses e a
interpretação do modelo, a inferência sobre os parâmetros e a previsão dos valores da variável dependente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course begins with the presentation of the main concepts of probability theory in order to properly study and
manipulate the most popular families of probabilistic models (discrete and continuous) as well as to support
inferential statistical methods. Afterwards, it covers the descriptive treatment of information associated with an
observed sample. In the following chapters different statistical methodologies are studied with the purpose of
inferences; the quality of such inferences are carefully analyzed by the evaluation of their error or confidence level.
The last part of the course provides a brief introduction to simple regression analysis, a classical method to model
the relationship between a response and an explanatory variable. Topics covered include the assumptions and
interpretation of the model, inference and prediction.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é ministrado em aulas T e TP. As aulas teóricas incluem momentos de natureza expositiva
complementados pela apresentação de exemplos. Nas aulas TP é resolvido um diversificado conjunto de exercícios
que permitem aplicar os conhecimentos adquiridos.
Por forma a desenvolver a capacidade crítica e de interpretação de resultados, poderão ser sugeridos pequenos
projetos que envolvam a construção de modelos estatísticos simples utilizando meios computacionais.
Semanalmente, são disponibilizados períodos de atendimento aos alunos, durante os quais estes são
individualmente esclarecidos.
Avaliação:
- Avaliação Contínua (Frequência - 100.0%)
- Avaliação Final (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching is provided in both theoretical and theoretical-practical sessions. The theoretical lectures are
expository and include the presentation of examples. In order to apply the acquired knowledge, the theoreticalpractical sessions are focused on solving a complete set of practical exercises.
Small projects involving the development of simple statistical models and computational tools may be
suggested to develop critical skills and interpretation of results.
Weekly, tutorial time is offered to help students to overcome their learning difficulties.
Evaluation:
- Continuous Assessment (Frequency - 100.0%)
- Final Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas permitem expor e ilustrar a teoria matemática subjacente ao estudo da Estatística. As aulas
teórico-práticas, sendo inteiramente dedicadas à resolução de exercícios práticos sobre os modelos e os métodos
abordados, contribuem para uma melhor compreensão e consolidação da matéria.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The theoretical sessions allow exposing and illustrating the mathematical theory underlying the study of Statistics.
The theoretical-practical sessions, being entirely devoted to the resolution of practical exercises, contribute to a
better understanding and consolidation of the subjects covered.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gonçalves, E., Nogueira, E. e Rosa, A. C, Noções de Probabilidades e Estatística, Departamento de Matemática,
FCTUC, 2014.
Murteira, B., Ribeiro, J., Silva, C. e Pimenta, C., Introdução à Estatística (3ª Ed.), Escolar Editora, 2010.
Daniel, W., Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences (9ª Ed.), John Wiley & Sons, 2009.
Devore, J., Probability and Statistics for Engineering and the Sciences (8ª Ed.), Brooks/Cole, 2011.
Marôco, J., Análise Estatística com o SPSS Statistics, 5ª Ed, ReportNumber, Pêro Pinheiro, 2011.
Moore, D. e Mccabe, G., Introduction to the practice of statistics (7ª Ed.), Freeman, 2011.
Rosner, B., Fundamentals of Biostatistics (7ª Ed.), Brooks/Cole, 2011.

Mapa X - Farmácia Clinica / Clinical Pharmacy
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmácia Clinica / Clinical Pharmacy
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Margarida Coutinho Seabra Castel-Branco Caetano - T + TP = 75.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Miguel Costa Alves - TP = 30.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sabendo que a Farmácia Clínica é a área das Ciências Farmacêuticas dedicada no uso racional do medicamento, é
objetivo desta unidade curricular dotar os estudantes de competências que lhes permitam vir a integrar uma equipa
de saúde onde possam dar o seu contributo específico de farmacêuticos nos cuidados de saúde ao doente,
concretamente através da otimização da terapêutica farmacológica e da melhoria dos resultados em saúde de cada
doente.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowing that Clinical Pharmacy is defined as that area of Pharmacy concerned with the rational medication use,
this curricular unit aims to prepare pharmacists to integrate a health care team, playing its unique role in taking
patient care, particularly by improving medicines-related health outcomes for individual patients.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Componente teórica:A Farmácia Clínica enquanto área das Ciências Farmacêuticas. O método clínico. A
farmacoterapia e o estado de saúde do doente. A problemática da adesão à terapêutica. Serviços farmacêuticos
clínicos: reconciliação da terapêutica, revisão da medicação, indicadores de morbilidade prevenível,
acompanhamento farmacoterapêutico. Polimedicação. O idoso e os medicamentos. Individualização da terapêutica
(ajuste de dose na insuficiência renal e hepática; farmacocinética clínica). Erros de medicação. Medicamentos de
alto risco. Intervenção do farmacêutico clínico nos diversos níveis de cuidados de saúde (cuidados primários,
cuidados intermédios, cuidados hospitalares).
Componente teórico-prática:Consolidação dos conhecimentos adquiridos na componente teórica através da
resolução de casos clínicos.
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical component:Clinical Pharmacy as a field of Pharmaceutical Sciences. The clinical method.
Pharmacotherapy and the patient’s health. The issue of adherence to therapy. Clinical pharmacists services:
medication reconciliation, medication review, preventable drug-related morbidity indicators, pharmacotherapy
follow-up. Polypharmacy. The elderly and the medicines. Individualization of therapy (dose adjustment in renal and
liver failure, clinical pharmacokinetics). Medication errors. High-alert medications. Intervention of the clinical
pharmacist at different levels of health care (primary care, intermediate care, acute care).
Theoretical – practical component:consolidation of knowledge in the theoretical component by solving clinical
cases.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para que os estudantes adquiram competências que lhes permitam vir a integrar, com sucesso, a equipa de saúde
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que cuida de cada doente em particular, irão ser lecionados grandes temas relacionados com o uso racional do
medicamento, desde a adesão à terapêutica à polimedicação, medicamentos de alto risco e erros de medicação.
Sabendo que o farmacêutico clínico é chamado a dar o seu contributo específico para a otimização da terapêutica
farmacológica, com vista à melhoria dos resultados em saúde de cada doente, aos estudantes serão ensinadas
diversas metodologias, que irão desde a individualização da terapêutica à sistematização de diferentes serviços
farmacêuticos clínicos. As possibilidades de intervenção do farmacêutico clínico nos diversos níveis de cuidados
de saúde irão sendo ilustradas com exemplos ao longo de todo o desenrolar da unidade curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
For students to acquire skills to integrate successfully, in the future, the healthcare team that takes care of each
individual patient, major issues related to the rational medication use will be taught, from adherence to therapy to
polypharmacy, high-alert medications and medication errors will be addressed. Knowing that the clinical
pharmacist is required to give his specific contribution to the optimization of drug therapy, to improve outcomes in
individual patients, students will be taught various methodologies, which will range from the individualization of
therapy to the systematization of different clinical pharmacists services. The clinical pharmacists interventions at
different levels of health care will be illustrated with examples throughout the course of the curricular unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será feito através de aulas expositivas da matéria, contando com a colaboração pontual de farmacêuticos
especificamente ligados a determinadas áreas do exercício da Farmácia Clínica.
A avaliação será feita por exame escrito final: avaliação teórica (16 valores) e avaliação teórico-prática (4 valores).
O estudante terá de obter um mínimo de 6,4 valores na parte teórica (máximo de 16 valores) para aprovação.
Não há lugar à realização de prova oral subsequente a prova escrita.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching will be carried out through lectures of matter, with the timely collaboration of pharmacists specifically
related to the practice of Clinical Pharmacy.
The evaluation will be made by the means of a final exam: theoretical evaluation (16/20 points) and theoretical and
practical evaluation (4/20 points).
The student must obtain a minimum of 6.4 points in the theoretical part (maximum 16 points) for approval.
There is no place to carry out subsequent oral exam to the written test.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para que os estudantes adquiram competências na área da Farmácia Clínica deverá começar-se pela abordagem
teórica de diversos temas relacionados com o uso racional do medicamento e pelo ensino de diversas
metodologias que já se encontram sistematizadas para serem implementadas na prática clínica no cuidado do
farmacêutico ao doente. A colaboração de farmacêuticos que praticam diariamente Farmácia Clínica trará uma
mais-valia ao estudante no que concerne ao contacto com casos clínicos reais. As aulas teórico-práticas serão
aproveitadas para resolução de casos clínicos que ajudem a consolidar a matéria lecionada nas aulas teóricas,
promovendo o desenvolvimento de aptidões clínicas nos estudantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
For students to acquire skills in the area of Clinical Pharmacy we should begin by the theoretical approach of
several issues related to the rational use of medication and by the teaching of different methodologies that are
already able to be implemented in pharmaceutical care. The collaboration of pharmacists that practice daily Clinical
Pharmacy will bring an added value to the student in relation to contact with case studies. The theoretical and
practical classes will be used to solving clinical cases to help to consolidate the material taught in lectures,
promoting the development of clinical skills in students.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alldredge, Brian K. et al. (Eds.) – Koda-Kimble and Young’s Applied Therapeutics: the Clinical Use of Drugs. 10th
International Edition. Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer Health, 2013. ISBN:
9781451175769.
Fauci, A.; Braunwald, E.; Kasper, D.; Hauser, S.; Longo, D.; Jameson, J.; Loscalzo, J. – Harrison Medicina Interna.
17ª ed. McGrawHill, 2009.
Herrera Carranza, Joaquin – Manual de Farmácia Clínica Y Atención Farmacéutica. Madrid, Espanha: Elsevier
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España, 2006. ISBN 8481746584.
Walker, Roger & Whittlesea, Cate (Eds.) – Clinical Pharmacy and Therapeutics. 5th Revised Edition. London, UK:
Churchill Livingstone, 2012. ISBN: 9780702042935.

Mapa X - Farmácia Galénica / Galenical Pharmacy
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmácia Galénica / Galenical Pharmacy
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João José Martins Simões Sousa - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Ana Rita Ramalho Figueiras - PL = 177.00
- Eliana Maria Barbosa Souto - PL = 90.00
- João Carlos Canotilho Lage - PL = 33.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
– Aplicar ao estudo da Farmácia Galénica, os conhecimentos mais importantes apreendidos anteriormente;
– Entender e aplicar os conceitos, noções, métodos e terminologia específicos da disciplina;
– Ter uma visão geral sobre a conceção, formulação, preparação, dispensa e administração de medicamentos
manipulados;
– Ter conhecimento das vantagens tecnológicas e terapêuticas dos diferentes medicamentos manipulados.
Competências laboratoriais
– Utilização da informação contida nas farmacopeias e noutras fontes de informação na formulação, preparação e
controlo de manipulados;
– Boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar;
– Acondicionamento e rotulagem de preparações farmacêuticas, magistrais e oficinais, segundo as
normas regulamentares;
– Interpretação de receitas médicas contendo fórmulas magistrais e oficinais;
– Identificação de novas soluções para administração de medicamentos preparados na Farmácia Hospitalar.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Theoretical Skills
– Apply to the study of Galenical Pharmacy, the most important knowledge previously,seized ;
– Understand and apply the concepts, ideas, methods and specific terminology to the curricular unit;
– Have an overview of the design, formulation, preparation, dispensing and administration of pharmaceutical
compounding;
– Be aware of the technological and therapeutic advantages of different studied compounded medications.
Skills laboratory
– Use the information contained in pharmacopoeias and other information sources in the formulation, preparation
and control of compounded medications;
– Good practices to be followed in the preparation of compounded drugs in dispensing at pharmacy and hospital;
Packaging and labelling of pharmaceutical preparations, according with regulamentar rules;
– Interpretation of prescriptions containing officinal and magistral formulations;
– Identifying new solutions for individual compounding prepared in hospital pharmacy.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa Teórico
1. Introdução à Farmácia Galénica.
1. 1. Generalidades, terminologia, definições e evolução dos conceitos.
2. Bibliografia em Farmácia Galénica
3. Classificação das Formas Farmacêuticas
4. Formas Farmacêuticas Sólidas
5. Soluções Farmacêuticas
6. Sistemas Dispersos: Emulsões. Suspensões.
7. Pomadas.
8. Supositórios.
9. Material de Acondicionamento.
Programa Laboratorial
Contacto com alguns utensílios indispensáveis na preparação de medicamentos na Farmácia de Oficina.
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Pulverização simples. Pulverização com intermédio. Porfirização.
Preparação de um pó simples. Tamisação sem resíduo e classificação dos tamises.
Preparação de pós compostos.
Preparação de cápsulas gelatinosas.
Preparação de soluções.
Preparação de suspensões para administração oral e tópica para a mucosa oral e de uma emulsão para
administração oral
Preparação de vários tipos de pomadas. Demonstração e utilização do aparelho Topitec.
Preparação de outras formas farmacêuticas semi-sólidas
6.2.1.5. Syllabus:
Plenary lectures
1. Introduction to Galenical Pharmacy.
1. 1. General, terminology, definitions and evolution of concepts.
2. Bibliography of Galenical Pharmacy.
4. Solid Dosage Forms
5. Pharmaceutical Solutions
6. Dispersed Systems: Emulsions. Suspensions.
7. Ointments.
8. Suppositories.
9. Packaging Material.
Laboratory program
Contact with some essential tools in the preparation of medicines in the Pharmacy.
Preparation of a simple powder. Sieving without residue and classification of sieves. Preparation of composite
powders.
Preparation of gelatin capsules.
Preparation of solutions.
Preparation of suspensions for oral administration.
Preparation of suspension for topical administration to the oral mucosa and an emulsion for oral administration
Preparation of various types of ointments. Demonstration and use of Topitec device.
Preparation of other semi-solid dosage forms
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Ministrar conhecimentos que permitam com rigor, definir, distinguir, classificar e conhecer os métodos de
preparação de formas farmacêuticas de um modo generalizado o que permite aos alunos:
– Entender e aplicar os conceitos, noções, métodos e terminologia da disciplina
– Ter uma visão geral sobre a conceção, formulação, preparação, dispensa e administração de medicamentos
manipulados
– Ter conhecimento das vantagens tecnológicas e terapêuticas
Preparação, controlo e dispensa de medicamentos manipulados. Interpretação de receitas médicas contendo
fórmulas magistrais e oficinais, proporcionando aos alunos:
- Utilização da informação contida nas farmacopeias e noutras fontes de informação;
- Boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados
- Acondicionamento e rotulagem de preparações farmacêuticas
- Interpretação de receitas médicas contendo fórmulas magistrais e oficinais
- Identificação de novas soluções para administração de medicamentos na Farmácia Hospitalar
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Teach knowledge to accurately define, distinguish and classify known methods of preparing dosage forms of a
generalized mode, allowing students:
- Understand and apply the concepts, ideas, methods and terminology to the course;
- Have an overview of the conception, formulation, preparation, dispensing and administration of compounded
drugs;
- Have knowledge of technological and therapeutic advantages.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas e laboratoriais são ministradas de forma a permitir aos alunos a apreensão seletiva e integrada
do conhecimento científico. Os assuntos são sistematizados, visando sempre alcançar as competências que são
estabelecidas para esta unidade didática. As aulas teóricas têm a duração de sessenta minutos e seguem o modelo
de lição magistral. Na exposição utiliza-se o data “show”. Simultaneamente, as aulas ficam disponíveis no Nónio.
As aulas laboratoriais com a duração de 2 horas permitem a realização de trabalhos práticos contribuem para a
concretização dos objetivos.
Avaliação:
- Avaliação ((Avaliação laboratorial/ Laboratorial Evaluation: Contínua/Continuous 5%; Exame/Exam 20%) - 25.0%,
Exame - 75.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lecture and laboratory are taught to enable students to grasp selective and integrated scientific knowledge.
Subjects are systematized, aiming to achieve the competencies that are established for this teaching unit. The
lectures have lasting sixty minutes and follow the model of masterful lesson. In the exhibition uses the data "show."
Simultaneously, the classes are available in “Nónio”. Laboratory classes lasting two hours to allow practical work
described above and contribute to the achievement of the proposed objectives.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Other (Avaliação laboratorial/ Laboratorial Evaluation: Contínua/Continuous 5%;
Exame/Exam 20%) - 25.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino anteriormente descritas estão em coerência dado que a metodologia expositiva
possibilita atingir todos os objetivos da unidade curricular.
A metodologia de trabalho pelo estudante na preparação e execução das aulas laboratoriais e realização do exame
laboratorial, permitem concretizar e aplicar os conhecimentos teóricos e adquirir competências laboratoriais de
importância fundamental na Farmácia Comunitária e na Farmácia Hospitalar.
Os métodos de avaliação permitem atingir todos os objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies described above are consistent since the methodology exhibition allows achieve all
the objectives of the course.
The methodology of work by the student in the preparation and execution of laboratory classes and perform
laboratory examination, giving substance and apply theoretical knowledge and acquire laboratory skills crucial in
Community Pharmacy and Hospital Pharmacy.
The evaluation methods possible to achieve all goals.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALLEN, L.V. – The Art, Science and Technology of Pharmaceutical Compounding, 4th ed. American Pharmacists
Association, 2012
LLOPIS CAVIJO, M. J.; BAIXAULI COMES, V. – La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia. Valencia:
Distribuciones Cid-Linares, 1981-1997. 4 vol
PRISTA, L.; ALVES, A.; MORGADO, R. – Tecnologia Farmacêutica /Pharmaceutical Technology.. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1995-1996. 3 Vol
EUROPEAN PHARMACOPOEIA. 8 th ed. Strasbourg Council of Europe, 2015
FARMACOPEIA PORTUGUESA IX/ PORTUGUESE PHARMACOPOEIA IX.Lisboa: Infarmed - Ministério da Saúde,
2008
FORMULÁRIO GALÉNICO PORTUGUÊS. CETMED. Associação Nacional das Farmácias, 2001, 2005,2007./
PORTUGUESE GALENICAL FORMULARY. CETMED. National Pharmacy Association 2001,2005.2007
UNITED STATES PHARMACOPOEIA XXXVII (NF 32). Rockville: United States Pharmacopoeial Convention Inc., 2014
Legislação Farmacêutica aplicada aos medicamentos manipulados/Pharmaceutical Legislation applied to
compounding pharmaceutics

Mapa X - Farmácia Hospitalar / Hospital Pharmacy
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmácia Hospitalar / Hospital Pharmacy
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Costa Ribeiro Rama - T + TP = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos devem ficar com conhecimentos sobre:
Preparação, controlo, selecção, aquisição, armazenamento e dispensa de medicamentos de uso humano em
serviços farmacêuticos hospitalares e serviços farmacêuticos privativos de quaisquer entidades públicas e
privadas. Estudos de utilização de medicamentos.
Acompanhamento e monitorização clínica da farmacoterapia em ambiente de internamento e ambulatório
hospitalar. Gestão de risco.
Preparação de misturas intravenosas para terapêutica antineoplásica, terapia génica e nutrição clínica e
preparação de manipulados.
Funções do farmacêutico em ensaios clínicos e nas comissões técnicas de medicamentos e de ética.
Informação e consulta sobre medicamentos de uso humano sujeitos e não sujeitos a prescrição médica, junto dos
profissionais de saúde e de doentes, de modo a promover a sua correcta utilização.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should be knowledgeable about:
Preparation, control, selection, acquisition, storage and dispensing of medicines for human use in hospital
pharmacy services, either of public or private entities. Drug utilization studies.
Clinical monitoring and pharmacokinetics of drug therapy in an environment of hospital and outpatient clinic. Risk
management.
Preparation of intravenous mixtures for cancer therapy, gene therapy and clinical nutrition and non-sterile
preparations.
Role of the pharmacist in clinical trials and technical committees of therapeutics and ethics. Information and
consultation on medicinal products for humans of prescription and non-prescription medicines, tailored for health
professionals and patients in order to promote their rational use.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Organização hospitalar
2 - Competências do farmacêutico clínico
3 - Serviço farmacêutico – estrutura organizacional
4 - Gestão de serviços farmacêuticos
5 - Informação de medicamentos
6 - Dispensa de medicamentos em internamento e ambulatório
7 - A intervenção do farmacêutico em comissões técnicas
8 - O papel do farmacêutico na preparação e controlo de medicamentos ao nível hospitalar
6.2.1.5. Syllabus:
1 – Hospital organization
2 – Competencies ofthe clinical pharmacist
3 – Pharmacy department - organizational structure
4 - Management of Pharmaceutical Services
5 – Medicines information
6 – Dispensing medication for inpatients and outpatients
7 - The participation of the pharmacist in technical committees
8 - The role of the pharmacist in the preparation and control of medicines to the hospital
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino da Farmácia Hospitalar envolve o desenvolvimento e a aplicação de conhecimentos que permitam a
adequação da utilização dos fármacos nas situações clínicas de doentes internados e ambulatório hospitalar,
segundo uma abordagem de prática baseada na evidência, considerando as características gerais e especificas do
doente. Abrange ainda a aquisição de conhecimentos de gestão de serviços e do medicamento em ambiente
hospitalar, na perspectiva do processo, da estrutura e dos resultados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The education of hospital pharmacy involves the development and application of knowledge to the appropriateness
of the use of drugs in clinical situations of inpatients and outpatient clinic, according to an approach of practice
based on evidence, considering the general and specific characteristics of the patient. It also covers the acquisition
of knowledge on healthcare services and medication management in a hospital regarding the process, the structure
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and the results.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas com apoio de material visual (Powerpoint) e em que a participação dos Estudantes é
incentivada com a colocação de questões.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures supported by visual material (Powerpoint presentation) with active participation of students through
questions.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas de resolução de problemas como objectivo completar as palestras, ligam a experiência teórica e a prática,
para o nível esperado de prática profissional no futuro. Os alunos serão colocados em situações que lhes
permitam promover, reforçar e implementar o nível de conhecimento teórico adquirido.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The problem-solving classes aim to complete the lectures, linking of theoretical and the practical experience, for
the expected level of professional practice in the future. Students will be placed in situations that allow them to
promote, strengthen and implement the level of theoretical knowledge acquired.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
o Libro de Farmacia Hospitalaria, 3º Edición, año 2002. http://sefh.interguias.com/libros/
o Competências do Farmacêutico Clínico do American College of Clinical Pharmacy
Pharmacotherapy 2008 28 6 806-15
Pharmacotherapy 2008 28 6 816-7
o How to read an article. http://bmj.bmjjournals.com/collections/read.htm
o ASHP Guidelines. http://www.ashp.org/Import/PRACTICEANDPOLICY
/PolicyPositionsGuidelinesBestPractices.aspx
o Programa do Medicamento Hospitalar www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/7D32F26D-7D5E-4EE9AC9B-1D0928B070B0/0/Programa_Medicamento_Hospitalar.pdf
o Manual Farmácia Hospitalar. http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS
/MANUAL_FARMACIA_HOSPITALAR
o European Association of Hospital Pharmacists (EAHP). Guidance on the Pharmacy Handling of Gene
Medicines. http://www.eahp.eu/content/search?SearchText=guidance+on+the+pharmacy+handling+&
SearchButton=Search
o FIP Statements on Hospital Pharmacists

Mapa X - Farmacognosia / Pharmacognosy
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmacognosia / Pharmacognosy
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Freire Cavaleiro - PL + T = 81.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Artur Manuel Bordalo Machado Figueirinha - PL + T = 93.00
- Maria da Graça Ribeiro Campos - PL + T = 156.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estudantes devem adquirir competências para o desempenho do Acto Farmacêutico (art. 77º do Decreto-Lei nº
288/2001), em particular dositems1 a 5, no que concerne a fármacos de origem natural. Devem, também, adquirir
conhecimentos estruturantes para a compreensão de conteúdos unidades curriculares sucessoras, quer de 2º
ciclo, quer de outros ciclos em pós-graduação. Os estudantes devem: dominar a linguagem e a terminologia
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específicas do domínio da Farmacognosia; conhecer os grandes grupos e as particularidades das substâncias de
origem natural dotadas de actividade farmacológica ou com interesse tecnológico; possuir competências que
habilitem ao reconhecimento dos fármacos, em particular, dos referenciados nas Farmacopeias oficiais; possuir
competências para o processamento de fármacos de origem natural, desde a sua origem até à utilização
farmacêutica final; possuir competências para avaliar a qualidade dos fármacos de origem natural em obediência
às normas oficiais
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should acquire skills to perform according the Pharmaceutical Act (art. 77 of the Decree-Law n. 288/2001),
in particularitems1-5, with respect to drugs of natural origin. They should also acquire knowledge for the
understanding of the contents of forwarder courses of 2nd cycle (and other cycles).
Students should: master the language and the specific terminology in the field of Pharmacognosy; know the major
groups of naturally occurring substances endowed with pharmacological activity or technological interest; hold
skills that enable the recognition of drugs, in particular those referenced in official Pharmacopoeias; to have skills
for the processing of drugs of natural origin, from its origin to the final pharmaceutical use; hold skills to assess
the quality of naturally occurring drugs in compliance with officialstandards.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Farmacognosia, definições, objetivos e multidisciplinaridade.
2.Produtos naturais no desenvolvimento e produção do medicamento.
a.Recursos vegetais para investigação e desenvolvimento de novos fármacos.
b.Etnofarmacologia
3.Estudos dos grandes grupos de metabolitos vegetais e dos fármacos que os contêm.
a.Metabolitos primários;
i.Glúcidos e fármacos com glúcidos;
ii.Lípidos e fármacos de composição lipídica;
b.Metabolitos secundários:
i.Compostos fenólicos:
1.Ácidos fenólicos;
2.Flavonoides;
3.Taninos;
4.Antraquinonas.
5.Cumarinas.
6.Fármacos com compostos fenólicos e polifenólicos;
ii.Alcalóides
1.Fármacos com alcaloides
iii.Terpenos
1.Monoterpenos e sesquiterpenos
a.Fármacos aromáticos; óleos essenciais
b.Iridóides e fármacos com iridoides
c.Diterpenos e triterpenos
i.Fármacos com diterpenos
ii.Fármacos com triterpenos
iii.Geninas, heterósidos cardiocinéticos e fármacos cardiocinéticos;
iv.Saponósidos e fármacos com saponósidos
6.2.1.5. Syllabus:
1.Pharmacognosy, definitions, objective and multidisciplinary.
2. Natural products in the development and production of drugs.
a. Plant resources for research and development of new drugs.
b. Ethnopharmacology
3. Study of the major groups of plant metabolites and drugs containing them.
a. Primary metabolites;
i. Glucides and drugs with glucides;
ii. Lipids and drugs with lipid composition;
b. Secondary metabolites:
i. Phenolic compounds:
1. phenolic acids;
2. flavonoids;
3. tannins;
4. anthraquinones.
5. coumarins.
6. Drugs with phenolic and polyphenolic compounds;
ii. Alkaloids
1. Drugs with alkaloids
iii. Terpenes
1. Monoterpenes and sesquiterpenes
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a. Aromatic plants and essential oils
b. Iridoids and drugs with iridoids
Diterpenes and triterpenes
i. Drugs with diterpenes
ii. Drugs with triterpenes
iii. Aglucones, cardiokinetic glycosides and drugs containing them;
iv. Saponins and drugs with saponins
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa prevê o estudo detalhado dos principais grupos de metabolitos secundários vegetais dotados de
actividade biológica e que caracterizam fármacos com monografias oficiais (European Pharmacopoeia, EMA EU
Monographs, etc.). Evidenciam-se as principais propriedades biológicas e físico-químicas que suportam as
operações inerentes ao processamento dos fármacos e respectiva avaliação da qualidade. A componente prática
laboratorial permite a consolidação dos conhecimentos e competências pela realização de trabalhos sobre
fármacos representativos do seu grupo com aplicação de métodos oficiais para identificação, caracterização,
avaliação da conformidade farmacêutica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The major groups of plant secondary metabolites endowed with biological activity aredetailed and correlated with
drugs having official monographs (European Pharmacopoeia, EMA EU Monographs, etc.). The major biological and
physico-chemical properties that support all steps of processing of drugs and their quality evaluation are
evidenced. The practical/laboratorial component enables the comprehension of concepts and the development of
skills working out drug samples of each group applying official methods of identification, characterization, quality
control and pharmaceuticalcompliance.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino está fundado na integração de aulas magistrais, laboratoriais e apoio tutorial. Os conteúdos são
detalhados no que respeita às suas bases teóricas e ilustrados pelo exercício autónomo de actividades práticas
laboratoriais. A autonomia e o desenvolvimento de espírito crítico são fomentados pela elaboração de trabalhos de
pesquisa bibliográfica e de relatórios.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 40.0%, Frequência - 40.0%, Resolução de problemas - 10.0%, Trabalho de síntese - 5.0%,
Trabalho laboratorial ou de campo - 5.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching is based on the integration of master classes, laboratory practice and tutorial support. The contents are
detailed with regard to its theoretical bases and illustrated by independent exercise of laboratory activities.
Autonomy and critical thinking are stimulated by proposals of bibliographic searches and reports.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 40.0%, Frequency - 40.0%, Laboratory work or Field work - 5.0%, Resolution Problems 10.0%, Synthesis work - 5.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas magistrais expõem as bases científicas dos processos de produção, preparação e análise de fármacos,
suas aplicações em farmácia. Cada tema é ilustrado com exemplos de fármacos. No laboratório os estudantes são
motivados a aplicar fundamentos teóricos, normas e regulamentos oficiais, bem como a aperfeiçoar as aptidões
técnicas. O acompanhamento tutorial próximo é determinante para garantir a motivação dos estudantes, estimular
a autonomia e detectar possíveis insuficiências.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Master classes expose the scientific basis of inherent to production, preparation and analysis of drugs, their
applications in pharmacy. Each issue is illustrated with examples of drugs. In the laboratory students are
encouraged to apply theoretical foundations, official rules and regulations, and to improve the technical skills. A
close tutorial monitoring is crucial to ensure the motivation of students, to encourage autonomy and detect
potential shortcomings.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Proença da Cunha (Coord), 2010, “Farmacognosia e Fitoquímica”, 3ª ed., Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisboa, ISBN 972-31-1142-2
Farmacopeia Portuguesa IX (2010). Ed. Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento.
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European Pharamcopea (2012). Council of Europe, Strasbourg
Herbal Medicines for Human Use - EU Monographs. European Medicine Agency. (2015) http://www.ema.europa.eu
/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/herbal_search.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1d
Proença da Cunha, O. Roque (2008) “Plantas medicinais da Farmacopeia Portuguesa” 1ª ed., Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa,
Samuelson G., (1999)Drugs of Natural Origin – A Textbook of Pharmacognosy.Ed. Swedish Pharmaceutical Press.
Sweden
Scientific Databases:
Web of Knowledge:http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&
search_mode=GeneralSearch&SID=Q2x9ry9DnffLOSUyvK3&preferencesSaved=
PubMed:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Mapa X - Farmacologia Geral / General Pharmacology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmacologia Geral / General Pharmacology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas - T + TP = 60.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Cristina Bairrada Fortuna - TP = 45.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ao completar a unidade curricular, o estudante deve ser capaz de: i) Conhecer e compreender os mecanismos
gerais de ação dos fármaco; ii) Conhecer e compreender os mecanismos de absorção, distribuição, metabolismo e
eliminação dos medicamentos; ii) compreender a reações adversas aos fármacos, as interações medicamentosas
e a toxicidade dos fármacos; iii) Conhecer as etapas do desenvolvimento e de avaliação da Qualidade / Segurança /
Eficácia dos medicamentos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Upon completion of this course unit, the student will be able to: i) Know and understand the general mechanisms
of drug action; ii) Know and understand the mechanisms of absorption, distribution, metabolism and elimination of
drugs; ii) understand the adverse reactions to drugs, drug interactions and toxicity of drugs; iii) To know the stages
of drug development and evaluation of quality / safety / efficacy of medicines.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Fármaco / medicamento e as formas farmacêuticas aplicáveis aos medicamentos
Os mecanismos de ação dos Fármacos: princípios gerais, aspetos celulares e moleculares
O ciclo geral dos fármacos no organismo: Absorção, Distribuição, Metabolismo e Eliminação.
As alterações na resposta devidas a problemas genéticos. A Farmacogenética.
As reações adversas aos fármacos
As interações medicamentosas.
Os fenómenos de toxicidade dos fármacos e a importância da Farmacotoxicologia
As etapas do desenvolvimento de novos medicamentos
As etapas de avaliação da Qualidade / Segurança / Eficácia dos medicamentos.
6.2.1.5. Syllabus:
Drug / medicine and dosage forms
The mechanisms of drug action: general principles, cellular and molecular aspects
The general cycle of drugs in the body: Absorption, Distribution, Metabolism and Elimination.
Changes in the response due to genetic problems. The Pharmacogenetics.
Adverse reactions to drugs
Drug interactions.
Toxicity of drugs and the importance of Pharmacotoxicology
Phases of drug discovery and development.
The steps for assessing quality / safety / efficacy of medicines
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Aplicação das bases conceptuais da farmacologia com relevo para a farmacocinética, a farmacodinamia o efeito
dos fármacos e as sua ações complementares na inter-relação do uso dos fármacos com finalidade terapêutica.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Application of the distinct phases of pharmacokinetics and pharmacodynamics and also the interaction and
therapeutic use of medicines.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino a utilizar nesta unidade curricular incluem:
- aulas teóricas magistrais
- apresentação e discussão de artigos científicos
- seminários
Avaliação:
Exame final escrito (75%)
Apresentação e discussão de artigos científicos (25%)

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 75.0%, Trabalho de investigação - 25.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies used in this course include:
- Lectures
- Presentation and discussion of scientific papers
- Seminars
Final exam (75%)
Presentation and discussion of scientific papers (25%)

Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Research work - 25.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas magistrais permitem a explicação de conceitos de forma facilmente perceptível pelos estudantes, ao
mesmo tempo que permitem a utilização do método dedutivo, de modo que seja o próprio estudante, orientado
pelo professor, a chegar à compreensão do conceito que se pretende que adquira.
As aulas teórico-práticas, permitem consolidar os conceitos aprendidos nas aulas teóricas e aplicá-los a situações
concretas.
A apresentação e discussão de artigos científicos sobre temas relacionados com os conteúdos programáticos
permite ao estudante reforçar as suas capacidades de análise e síntese e o raciocínio crítico, fomentando a
aprendizagem autónoma.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures allow the explanation of concepts in a way easily understandable by the students, while also allowing the
use of the deductive method, so that students themselves, guided by the teacher, can reach the concept they need
to acquire.
Theorical-Practical classes allow the students to consolidate theoretical concepts and to apply those concepts to
real situations. The presentation and discussion of scientific papers addressing questions related to the syllabus
allows the students to strengthen their analysis and synthesis skills and critical reasoning, promoting
self-learning.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Rang, Dale, Ritter & Flower. Rang & Dale's, Pharmacology. Churchill Livingstone, Elsevier, 6thEdition, 2007. ISBN:
978-0-443-06911-6.
Brunton LL, Lazo JS, Parker KL (eds.). Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics.
McGraw-Hill, 11thEdition, 2006. ISBN0-07-142280-3
Artigos científicos

Mapa X - Farmacologia I / Pharmacology I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmacologia I / Pharmacology I
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Maria Margarida Duarte Ramos Caramona - PL + T = 60.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Ana Cristina Bairrada Fortuna - PL = 60.00
- Isabel Vitória Neves Figueiredo Santos Pereira - PL = 30.00
- Maria Dulce Ferreira Cotrim - PL = 60.00
- Maria Margarida Coutinho Seabra Castel-Branco Caetano - PL = 90.00
- Sónia Alexandra Pinto Ribeiro Silva Santos - PL = 30.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O ensino da Farmacologia envolve o estudo da origem, propriedades, efeitos bioquímicos e fisiológicos,
mecanismos de acção, absorção, distribuição, biotransformação e excreção, bem como os seus usos, com fins
terapêuticos ou não dos diversos fármacos. O estudante deve ficar habilitado a perceber, explicar e discutir os
mecanismos de acção e perfil farmacodinâmico e farmacocinético dos fármacos mais representativos dos
diferentes grupos farmacoterapêuticos, perceber e explicar os princípios técnico científicos da concepção e
desenvolvimento das diversas formas farmacêuticas nas diferentes vias de administração no Homem e a sua
justificação farmacológica.
A intervenção do farmacêutico no apoio à terapêutica instituída deverá assentar num conhecimento sólido da
farmacologia, para que se possa pronunciar sobre as acções desejáveis e indesejáveis dos medicamentos no
organismo, garantindo desta forma um importante apoio à sociedade no estabelecimento e cumprimento da
terapêutica eficaz
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Pharmacology, a discipline bridging basic and clinical science, is increasingly directed toward developing new
drugs and therapeutic agents based on their mechanism of actions, pharmacokinetics, side effects, toxicity and
also the therapeutic overview. The pharmacist as a health professional with competences to work together with the
doctors in benefit of the patients needs to have knowledge and skills to support the rational and correct use of the
medicines and inform the population in the correct and healthy way of fife.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 –Introdução ao estudo de fármacos que actuam sobre o sistema nervoso central (SNC)
–
Mediadores do centrais. Mecanismos gerais de acção dos fármacos que actuam sobre o sistema nervoso
central.
–
Psicofármacos
–
Analgésicos da acção central e seus antagonistas
–
Anestésicos gerais e anestésicos locais
–
Sedativos, hipnóticos e tranquilizantes
–
Antiepilépticos
–
Fármacos Antiparkinsónicos
–
Dependência, Habituação e Toxicomanias
2. - Transmissão neuromuscular
2.1. – Fármacos que actuam na junção neuromuscular
3. - Fármacos que actuam sobre o Sistema Nervoso Autónomo.
3.1 - Sistema adrenérgico
3.2 - Sistema colinérgico
3.3 - Estimulantes e depressores gânglionares
4. - Fármacos que actuam sobre o Aparelho Digestivo
4.1 - Modificadores da secreção gástrica
4.2 - Modificadores da motilidade gastrointestinal
6.2.1.5. Syllabus:
Mediators and stimulants of the Central Nervous System (C.N.S.);
Narcotic analgesics and their antagonists;
Analgesic / antipyretics / anti-inflamatory;
General e local Anaesthesics;
Sedatives / hypnotic/ tranquillisers;
Anti-epiletics / antiparkinsonic drugs;
Antipsychotic drugs / anti-depressors ;
cholinergic transmission pharmacology;
adrenergic transmisson pharmacology;
neuromuscular blocking agents;
gastric system medicines.
Practical study:
Exemples with animal models for the studies of 1) mechanism of action; 2)Receptors and dose/reponse cuves;
3)Psycho-medicines – stimulant and depressant drugs, 4) Analgésic and Anti-inflamatory drugs; 5)Analgesics and
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pratical animal models; 6)Pain and Inflammation – Non steroid anti-inflammatory drugs; 7) gastric models in
animals.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A aprendizagem dos grupos farmacológicos que se encontram inseridos nos medicamentos aprovados em
Portugal através das publicações do INFARMED, Prontuário Terapêutico e Formulário (2013) e Formulário Nacional
dos Medicamentos de uso em meio Hospitalar servem para uma aplicabilidade á realidade do uso do medicamento
tanto em ambulatório como em meio hospitalar que justifica em cada grupo ou subgrupo terapêutico um
conhecimento global e relevante.
O farmacêutico como profissional de saúde e com competência na área do medicamento deverá adquirir
conhecimentos que justifiquem uma intervenção adequada na sociedade na salvaguarda do uso correto e racional
do medicamento.
O ensino da Farmacologia, envolve o estudo da origem, propriedades, efeitos bioquímicos e fisiológicos,
mecanismos de acção, absorção, distribuição, biotransformação e excreção, bem como os seus usos, com fins
terapêuticos ou não dos diversos fármacos
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Pharmacological groups studied in the discipline are defined having in mind the Portuguese Authority rules
and drug approved. The publications of INFARMED are references for the learning of different pharmacological
drugs. The Pharmacists must have the global knowledge about the medicines being a support for the patient about
the medicines information. So preparing the students to understand the mechanism of action, side effects and
therapeutic use of these drugs in order to promote its correct and rational use is our main goal.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de investigação com animais seguindo as regras europeias
Experimentação sobre mecanismos de ação de fármacos; curvas doses/resposta; identificação de receptores.
Metodologias com modelos animais para estudo de estimulantes e depressores do SNC; estudo de dor e
analgésicos; de anti-inflamatórios; efeito a nível gástrico e intestinal ( indução de úlceras e a motilidade intestinal).

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 75.0%, Trabalho laboratorial ou de campo - 25.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical study is supported with :
Exemples with animal models for the studies in pharmacology and the international rules os animal use.
Metodologies for the study of 1) mechanism of action; 2)Receptors and dose/reponse cuves;
3)Psycho-medicines – stimulant and depressant drugs; Analgésic and Anti-inflamatory drugs; Pain and Analgesics
with animal models; Inflammation and Non steroid anti-inflammatory drugs; gastric models in animals.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Laboratory work or Field work - 25.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A finalidade da aprendizagem em farmacologia é a de adquirir o conhecimento acerca do Fármaco para
posteriormente saber com rigor qual a sua real utilidade no ser humano doente.Envolve o estudo da origem,
propriedades, efeitos bioquímicos e fisiológicos, mecanismos de acção, absorção, distribuição, biotransformação
e excreção, bem como os seus usos, com fins terapêuticos ou não dos diversos fármacos e por isso adapta-se ás
circunstâncias da realidade do uso dos medicamentos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to learn pharmacology as a discipline bridging basic and clinical science increasingly directed towards
developing new drugs and therapeutic agents the students must know the origin, properties, mechanisms of
actions , pharmacokinetic and pharmacodynamic and potential use for the different deaseses in a sense of the real
therapeutic uses.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Guimarães, Moura & Soares da Silva , Terapêutica Medicamentosa e suas Bases Farmacológicas, Porto editora, 5ª
Ed, 2007
- Gilman,A; Rall,T; Nies,A; Taylor,P. - The Pharmacological Basis of Therapeutics – Goodman & Gilmans, Pergamon
Press, Lisboa, 10thEd, 2008
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- Florez,C.J; Armijo,J.A; Mediavilla,A - Farmacologia Humana - Ed. Universidade de Navarra, Espanha, 1997
- Lullmann H.; Mohr K.; Ziegler A - Atlas de Farmacologia, Masson-Salvat Medicina, Barcelona, 1ª Ed, 2005

Mapa X - Farmacologia II / Pharmacology II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmacologia II / Pharmacology II
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Vitória Neves Figueiredo Santos Pereira - TP + T = 60.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Maria Margarida Coutinho Seabra Castel-Branco Caetano - TP = 90.00
- Sónia Alexandra Pinto Ribeiro Silva Santos - TP = 30.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Farmacologia envolve o estudo da história, origem, propriedades físico-químicas, efeitos bioquímicos e
fisiológicos, mecanismos de acção, absorção, distribuição, biotransformação e excreção, bem como os usos,
com fins terapêuticos ou não, dos fármacos. Assim sendo, podemos dizer que a Farmacologia, em si mesma,
preocupa-se com o estudo dos mecanismos funcionais de um fármaco a nível celular e orgânico, para que possa
obter uma vantagem terapêutica na situação em que este vier a ser utilizado.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Pharmacology involves the study of history, origin, physical-chemical, biochemical and physiological effects,
mechanisms of action, absorption, distribution, biotransformation and excretion, as well as uses for therapeutic
purposes or not, pharmaceuticals. Therefore, we can say that Pharmacology, in itself, is concerned with the study
of the functional mechanisms of a drug at the cellular and organic level, so you can get a therapeutic advantage in
the situation where this were to be used.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estudo dos fármacos que actuam na regulação hormonal, no aparelho respiratório, no sistema cardiovascular e no
sistema imunitário. Fármacos que actuam no sangue. Fármacos antibacterianos e tuberculostáticos, fármacos
citostáticos.
Sistema hormonal
Fármacos que actuam no aparelho respiratório
Fármacos que actuam no aparelho cardiovascular
Fármacos que actuam no sangue
Antibióticos e outros fármacos anti-infecciosos
Quimioterapia antitumoral e Imunofarmacologia
6.2.1.5. Syllabus:
Study of drugs with effects on:
Hormonal systems
Respiratory system medicines
Cardiovascular drugs
Drugs action on the blood
Chemotherapy and Microbial diseases
Chemotherapy of neoplastic diseases
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta unidade curricular permite ao estudante adquirir competências nas diferentes estratégias terapêuticas para
diferentes patologias, havendo especificamente aquisição de competências na classificação farmacoterapêutica,
mecanismos de acção, farmacodinamia e farmacocinética, contra-indicações, interacções e efeitos secundários
dos elementos mais representativos de cada grupo farmacoterapêutico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course allows students to acquire skills in different therapeutic strategies for different pathologies, specifically
having acquiring skills in pharmacotherapeutic classification, mechanisms of action, pharmacodynamics and
pharmacokinetics, contraindications, interactions and side effects of the most representative elements of each
therapeutic class
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: aulas de natureza expositiva e nelas se apresentam e desenvolvem os temas em função do seu
enquadramento na unidade curricular. Avaliação da Componente Teórica: Métodos de avaliação: exame final
Avaliação da Componente Prática: Método de avaliação: realização de avaliações parcelares previamente
agendada com os estudantes.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 75.0%, Mini Testes - 5.0%, Resolução de problemas - 10.0%, Trabalho Prático - 10.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures are expository nature and present them and develop the themes depending on their environment in the
course. The function of the masterly lesson is to provide information on the organizational sequence of content and
motivation of students. Evaluation of Theoretical Component: Assessment methods: final examination;
Assessment Method: performing partial assessments previously scheduled with students
Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Practical work - 10.0%,
Mini Tests - 5.0%, Resolution Problems - 10.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino deve permitir ao estudante adquirir competências que mobilizará conforme as suas necessidades,
sustentadas numa base segura, a fim de que possa resolver determinadas situações-problema de forma
eficaz, na escola e fora dela, mas sem se limitar a elas.
O ensino baseado na resolução de problemas (PBL), cada vez mais utilizado nas instituições de ensino
biomédico, abrange uma enorme variedade de situações, ao longo do currículo do aluno, assumindo contornos e
formas diferentes conforme o contexto disciplinar em que é ensinada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching must allow the student to acquire skills that will mobilize according to their needs, supported on a
secure basis, so that can solve certain problem situations effectively, in school and beyond, but not limited to them.
The teaching based on problem solving (PBL), increasingly used in biomedical educational institutions, covers a
wide variety of situations throughout the student's curriculum, taking on different shapes and forms as the
disciplinary context in which it is taught.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Basic & Clinical Pharmacology.; Katzung, B.G. 9th Edition. McGraw-Hill. 2004.
Farmacologia ; H. P. Rang... [et al.].- Rio de Janeiro: Elsevier Editora, Tradução da 5ª edição americana, 2004
Farmacologia Integrada ; Clive Page... [et al.]. 2ª ed .- Barueri (São Paulo): Editora Manole, 2004
Farmacologia Humana; Florez, Jesus; António Armijo, Juan; Mediavilla, África. 4ª ed .- Barcelona [etc.]: Masson,
2004

Goodman & Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica / ed. by Joel G. Hardman, Lee E. Limbird. 11ª ed - New
York [etc.]: McGraw Hill, 2006
Human Pharmacology: molecular to clinical; Theodore M. Brody... [et al.]. 2nd ed- St. Louis: Mosby, 1994
Terapêutica medicamentosa e suas bases farmacológicas: manual de farmacologia e farmacoterapia / coord. de
Walter Osswald, Serafim Guimarães. 5ª ed .- Porto: Porto Editora, 2006
Velazquez Farmacologia Interamericana; Velasco, A; [et al.] –McGraw-Hill, 16ª Ed, 1993
Color Atlas of Pharmacology; Lullman, H. et al.2nd ed. Thieme Flexibook.

Mapa X - Farmacoterapia / Pharmacotherapy
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmacoterapia / Pharmacotherapy
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Margarida Duarte Ramos Caramona - T + TP = 45.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Carlos Miguel Costa Alves - TP = 75.00
- Francisco Jorge Batel Marques - TP = 30.00
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- Isabel Vitória Neves Figueiredo Santos Pereira - TP = 30.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O ensino da Farmacoterapia envolve o desenvolvimento dos conhecimentos que permitam a adequação da
utilização dos fármacos essenciais aos medicamentos que se utilizam em situações terapêuticas decorrentes dos
processos de diagnóstico das doenças, suportados na medicação e nas respostas individuais de cada doente.
O estudante deve ficar habilitado a perceber, explicar e discutir o uso dos fármacos mais representativos no
tratamento das várias patologias e ainda a perceber e explicar os princípios técnicos e científicos de uma seleção
terapêutica eficaz, correta e racional.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The teaching in Pharmacoterapy is related with a correct integration in the knowledge about the different type of
diseases and the efficacy and safety use of drugs to the treatment them. The student must understand the
diagnosis of the diseases and the use of drugs and medicines to be applied for the treatment of the patients in a
correct and rational way.
The skills must have in mind the knowledge and the understanding of the diseases and the correct treatment of
them without forget, in a holistic thought, the real identity of the patient.
The rational and correct use of the drugs is support all the time the medical and pharmacist decisions.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Normas de orientação terapêutica, comunicação com os doentes e a adesão à terapêutica
O uso de medicamentos em: doentes com Insuficiência Renal e Hepática; os medicamentos na Gravidez e no
Aleitamento; na Criança,; no Idoso.
Tratamento das doenças psiquiátricas e neurológicas. Os distúrbios psíquicos.
A Dor – dores crónicas e agudas. As dores oesteoarticulares; A enxaqueca.
A dor em oncologia e o tratamento da dor oncológica.
Terapêutica antimicrobiana referindo as patologias infeciosas mais prevalentes.
Farmacoterapia nas infeções respiratórias altas e baixas. Idem nas infeções renais baixas e altas.
A Síndrome metabólica e as componentes terapêuticas da diabetes, hipertensão e hipercolesterolemia.
O papel do farmacêutico na orientação das patologias estudadas.
Na teórico-prática os alunos apresentam trabalho escrito e oral sobre a Eficácia e Segurança no uso de um
medicamento especifico, com uma qualificação de 30% da classificação total, significa 6/20
6.2.1.5. Syllabus:
Therapeutic rules, communication skills with the patients, compliance and adherence in the perspective of the
pharmacist.
The medication strategies in patients with renal and hepatic failure and disease; maternal use of drugs; medication
in children and in elderly.
The pharmacoterapy in psychiatric and neurologic diseases. The psyquiatric disorders.
The Pain - acute or chronic situations. The ostheoarticular pain. The migraine.
The oncologyc pain and orientation for the patients with cancer.
Antibiotherapy and the the most prevalent infections.
Antibiotherapy in the respiratory infections and in urinary infections.
The metabolic syndrome and relation in treatment for diabetes, hypertension and hypercholesterolemy.
In the PRATICAL the student present a writen and oral work about Efficacy or Safety of a drug used in a specific
disease with a validation of 30% of the total of the discipline.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A intervenção do farmacêutico no apoio á terapêutica medicamentosa instituída pelo médico deve e num
conhecimento sólido das doenças e especialmente no tratamento destas por forma a transmitir uma orientação aos
doentes que potencialize os seus efeitos benéficos e reduza os efeitos adversos da medicação. Com isso
garantimos ao doente e á sociedade em geral melhor tratamento das suas doenças. Assim reforçamos o papel do
farmacêutico na intervenção dirigida ao uso correto e racional da medicação. Integrando as situações especiais de
utilização dos medicamentos e o tratamento das várias doenças.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The students will be oriented for the best therapies with the procedures in the scientific based evidence that allows
them to understand with criticism of the clinical trials and the specific oriented disease protocols having in mind
the social service of pharmacists in the rational and correct use of drugs in the community and in the hospital.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Como métodos de avaliação seguem-se:
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- Resolução de um problema especifico sobre Eficácia e Segurança no uso dos medicamentos atribuída a cada
aluno com resposta em trabalho escrito e apresentação oral – com a classificação de 6 /20 ou seja 30% da
classificação total
- Exame Final Escrito (7 temas dos apresentados na teórica e desenvolvidos de acordo com os items da pergunta.)
para a classificação de 14/20 ou seja 70% da classificação total.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 70.0%, Trabalho laboratorial ou de campo - 30.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Problem solving about Efficacy or Safety in a selected Drug used in specific disease with an written answer report
and an oral presentation - representing 30% of the total or 6/20.
Final examination (7 questions related with the topic of the theoretical program respected the items presented) the
classification is 70% of the total or 14/20.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 70.0%, Laboratory work or Field work - 30.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A intervenção do farmacêutico no apoio á terapêutica medicamentosa instituída pelo médico deve e suportar-se
num conhecimento sólido das doenças e especialmente no tratamento destas por forma a transmitir uma
orientação aos doentes que potencialize os seus efeitos benéficos e reduza os efeitos adversos da medicação.
Com isso garantimos ao doente e á sociedade em geral melhor tratamento das suas doenças. Assim reforçamos o
papel do farmacêutico na intervenção dirigida ao uso correto e racional da medicação. Integrando as situações
especiais de utilização dos medicamentos e o tratamento das várias doenças.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students will be oriented for the best therapies with the procedures in the scientific based evidence that allows
them to understand with criticism of the clinical trials and the specific oriented disease protocols having in mind
the social service of pharmacists in the rational and correct use of drugs in the community and in the hospital.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Goodman & Gilman’s. The pharmacological basis of therapeutics.11 edition. NeYork [etc.]: McGraw-Hill. 2006.
Guimarães, S.; Moura, D.; Soares da Silva, P. Terapêutica medicamentosa e suas bases farmacológicas. 5ª Edição.
Porto: Porto Editora. 2006
Katzung, B.G. Basic & Clinical Pharmacology. 10 Edition. McGraw-Hill. 2007.
Tierney, L.M. Jr; McPhee, S.J.; Papadakis, M.A. Current Medical Diagnosis & Treatment. 43rd Edition. McGraw-Hill.
2004.
Avery´s Drug Treatment, Trevor Speight & Nicholas Holford, 4thedition, Adis international
B. Wells, J. DiPiro, T. Schwinghammer, Handbook of Pharmacoterapy, McGraw-Hill, 2009
Harrison, Internal Medicine , McGraw-Hill, 2009

Mapa X - Farmacotoxicologia Bioquímica / Biochemistry Pharmacotoxicology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmacotoxicologia Bioquímica / Biochemistry Pharmacotoxicology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Barata Antunes Custódio - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular, de carácter pluridisciplinar no âmbito dos mecanismos da toxicidade de fármacos, tem
como principal objectivo permitir ao futuro Mestre em Ciências Farmacêuticas a aquisição de conhecimentos sobre
a disposição de fármacos no organismo humano, com particular relevo para (i) perceber quais os factores que
influenciam os efeitos tóxicos (ii) saber quais os tipos de efeitos tóxicos dos fármacos e seus mecanismos (iii)
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saber analisar as alterações nos biomarcadores dos diferentes órgãos para entender os mecanismos de toxicidade
(iv) e adquirir conhecimentos que lhe sejam úteis não só no desenvolvimento de novos fármacos mas
principalmente no aconselhamento e orientação ao doente aquando da dispensa de medicamentos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main aim of this curricular unit is to enable future Master of Pharmaceutical Sciences to acquire knowledge
about the disposition of drugs in humans, with particular regard (i) to understand the factors that influence the
toxic effects (ii) what types toxic effects of drugs and their mechanisms (iii) know how to analyze changes in
biomarkers of different organs to understand the mechanisms of toxicity (iv) and to acquire knowledge that will be
useful not only in drug development but especially in counselling and guidance patient when dispensing
medications.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Revisão geral sobre fundamentos de Toxicologia; Intoxicação por medicamentos, epidemiologia e tratamento;
Intoxicações agudas e crónicas;
- Toxicocinética de fármacos: Absorção, distribuição e acumulação, biotransformação e excreção; Curvas de
equilíbrio sérico e monitorização da terapêutica;
- Órgãos alvos e toxicodinâmica: Mecanismos gerais de acção tóxica e biomarcadores de previsão e de diagnóstico
de toxicidade dos diferentes órgãos; Fármacos e mecanismos de hematotoxicidade, hepatotoxicidade,
nefrotoxicidade, genotoxicidade, cardiotoxicidade e neurotoxicidade;
- Biomarcadores de previsão de toxicidade nos diferentes órgãos de acordo com a FDA e EMEA.
- Toxicidade mitocondrial induzida por fármacos, biomarcadores e importância no desenvolvimento de novos
fármacos
- Monitorização da terapêutica e controlo biológica do paciente.
- Importância da Farmacotoxicologia Bioquímica no desenvolvimento de novos medicamentos e no
aconselhamento e/ou orientação farmacêutica ao doente.
6.2.1.5. Syllabus:
- General review on the fundamentals of toxicology; Therapeutic Drug intoxication, epidemiology and treatment;
Acute and chronic poisoning;
- Toxicokinetics of drugs: absorption, distribution and accumulation, biotransformation and excretion; Curves
serum balance and therapeutic monitoring;
- Bodies targets and toxicodynamics: General mechanisms of toxic action and predictive biomarkers and diagnostic
toxicity of different organs; Drugs and haematotoxicity mechanisms, hepatotoxicity, nephrotoxicity, genotoxicity,
cardiotoxicity and neurotoxicity;
- Predictive biomarkers of toxicity in various organs in accordance with the FDA and EMEA.
- Mitochondrial toxicity induced by drugs, biomarkers and importance in the development of new drugs
- Monitoring of therapy and biological control of the patient.
- Importance of Biochemical Pharmacotoxicology in the development of new drugs and counseling and / or
pharmaceutical advice to the patient.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O conteúdo programático da disciplina está estruturado de forma a proporcionar conhecimentos sobre o
funcionamento e a desregulação dos diferentes órgãos induzida por fármacos, permitindo que o estudante atinja
os objectivos indicados, adquirindo conhecimentos sobre os mecanismos moleculares da doença, estratégias
terapêuticas, uso de biomarcadores de diagnóstico e de previsão dos diferentes órgãos no diagnóstico clínico das
patologias e identificação dos mecanismos de toxicidade dos fármacos, bem como proceder à monitorização
clínica da terapêutica e desenvolvimento de novos fármacos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the course is structured to provide knowledge on the operation and the deregulation of different
organs induced by therapeutic drugs, allowing the student to achieve the stated objectives, acquiring knowledge
about the molecular mechanisms of disease, therapeutic strategies, use of biomarkers diagnosis and prediction of
the various organs in the clinical diagnosis of the disease and identification of mechanisms of toxicity of the drug
and to monitoring clinical status of therapy and development of new drugs.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas são expostos os conceitos sobre diferentes mecanismos de desregulação dos diferentes órgãos
induzidos por fármacos, procurando integrar essa informação com a orientação para a procura e aquisição de
conhecimentos necessários aos objetivos definidos. Os estudantes são estimulados a intervir durante a aula
analisando casos práticos, para que as aulas ilustrem aspetos relevantes facilitando a consolidação de conceitos e
ensinem a identificar problemas e os mecanismos de toxicidade dos fármacos.
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- Avaliação (Exame - 60.0%, Projecto - 15.0%, Trabalho de investigação - 15.0%, Trabalho de síntese - 10.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The most relevant concepts on the different deregulation mechanisms of different organs induced by drugs are
exposed, trying to integrate this information with guidance for seeking and acquiring knowledge needed to set
objectives. Students are encouraged to participate in class analyzing case studies that provide acquisition and
application of new knowledge, so that the classes are subsidiary and illustrate some of the relevant programmatic
aspects facilitating the consolidation of concepts and teach students to identify and solve problems and identifying
mechanisms of toxicity of the drugs.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 60.0%, Project - 15.0%, Research work - 15.0%, Synthesis work - 10.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas, nas quais é efectuada uma exposição dos conceitos mais relevantes sobre os diferentes
mecanismos de toxicidade de fármacos nos diferentes órgãos, monitorização clínica do paciente e da terapêutica,
e desenvolvimento de novos fármacos, procuram integrar essa informação com a análise de casos práticos que
proporcionem aquisição e aplicação de conhecimentos relacionados com os mecanismos da doença, estratégias
terapêuticas, diagnóstico clínico e mecanismos bioquímicos responsáveis pela toxicidade dos medicamentos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures allow students to acquire information regarding the biochemical mechanisms of therapeutic drugs in
different organs, concept acquisition on the monitoring the patient's clinical and therapeutic and development of
new therapeutic drugs, seek to integrate this information with analysis of case studies that provide acquisition and
application of knowledge related to the mechanisms of disease, therapeutic strategies, clinical diagnosis and
toxicity of drugs.The written exam allows verifying whether the students are familiarized with the main concepts
under the scope of the curricular unit’s program.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Human Toxicology of Chemical Mixtures. Harold I. Zeliger (editor). William Andrew Publishing, 2011.
- CASARETT AND DOULL’S Toxicology: the basic science of poisons. 8th Ed. Curtis D. Klaassen, Editor. USA:
McGraw-Hill Companies, 2013.
- Period Journals of Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology

Mapa X - Física Aplicada / Applied Physics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Física Aplicada / Applied Physics
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Baeta Mendes - T + TP = 60.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Paulo Alexandre Vieira Crespo - TP = 120.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreensão de alguns conceitos físicos fundamentais ligados a fenómenos e técnicas relacionados com as
Ciências Farmacêuticas. Adquirir metodologia de resolução de problemas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To gain understanding on some of the physics concepts relevant for different phenomena and techniques used in
Pharmacy. Acquire experience in problem solving.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Interações: forças fundam.; outros tipos de forças; leis de Newton; trabalho e energia; forças conserv.; colisões;
carga eléctrica; lei de Coulomb; campo e potencial eléctricos; dipolo eléctrico.
2 - Elasticidade: tensão e deform.; lei de Hooke; mód. de elasticidade; comp. plástico de materiais.
3 - Mecânica de fluidos: pressão e lei de Pascal; impulsão e lei de Arquimedes; fluxo de fluidos ideais, equação de
Bernoulli; fluxo de fluidos viscosos, lei de Poiseuille; turbulência, número de Reynolds; mov. de partículas em
fluidos, lei de Stokes; velocidade terminal e sedimentação; centrifugadoras; reologia, fluidos newtonianos e
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não-newtonianos; determ. Experim. da viscosidade; difusão de partícula, lei de Fick.
4 - Tensão superficial e capilaridade: fronteiras; ângulo de contacto; dif. pressão através de superfície; capil.
5 - Ondas: mov. oscilatório; osc. amort.; ress.; ondas transv. e long.; polar.; sobrep. e interf.; luz, refração e lei de
Snell; difracção; activ. óptica.
6.2.1.5. Syllabus:
1- Interactions: fund forces; other forces; Newton laws; work and energy; conserv. forces; collisions; electric
charge; Coulomb law; electric field and electric potential; electric dipole.
2 - Elasticity: stress and strain; Hooke’s law; elastic moduli; plastic behav. of materials.
3 - Fluid mechanics: pressure and Pascal Law; buoyancy and Arquimedes law; flow of ideal fluids, Bernoulli
equation; viscous fluids flow, Poiseuille law; turbulence, Reynolds number; mov. of particles in fluids, Stokes law;
terminal velocity and sedimentation; centrifugues; rehology, newtonian and non-newtonian fluids; experim. Determ.
of viscosity; particle diffusion, Fick’s law.
4 - Surface tension and capillarity: interfaces; contact angle; pressure differential at interface; capillarity.
5 - Waves: oscillatory motion; damped oscillator; ressonance; transverse and longitudinal waves; polarization;
superposition and interference; light, refraction and Snell’s law; diffraction; active optical materials.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os fenómenos físicos explorados são aplicados em diversas áreas das Ciências Farmacêuticas. A resolução de
problemas em física fornece treino apropriado para a resolução de problemas em geral.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The physical phenomena studied are relevant to different fields in Pharmacy. The training acquired in problem
solving in physics is relevant for other disciplines.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: exposição dos conteúdos programáticos com algumas demonstrações práticas.
Aulas Teórico-práticas: trabalho individual e em grupo na resolução de problemas de aplicação dos conteúdos
programáticos.

Avaliação:
- Avaliação Contínua (Frequência - 100.0%)
- Avaliação Final (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theory: Exposition of the syllabus with some practical demonstrations.
Practical-theory: students work individually or in groups solving problems.

Evaluation:
- Continuous Assessment (Frequency - 100.0%)
- Final Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Estas metodologias têm sido tradicionalmente usadas nesta unidade curricular com um elevado grau de sucesso.
Os estudantes conseguem demonstrar conhecimentos fundamentados e resolver problemas inéditos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
These methodolgies have been traditioanlly used in this course unit with a high degree of success. Students can
show that they acqired sound knowledge and are able to solve new types of problems.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
– Física, Marcelo Alonso, Edward J. Finn, Addison-Wesley.
– Física, Paul Tipler, Livros Ténicos e Científicos Editora S.A.
– Física, Young & Freedman, Addison-Wesley.
– Física Aplicada à Farmácia, Maria Serpa dos Santos, Coimbra Editora, 1968.
– Physic, Joseph Kane, Morton Sternheim, John Wiley & Sons.

Mapa X - Fisiopatologia Humana / Human Physiopathology
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Fisiopatologia Humana / Human Physiopathology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Ferreira Cotrim - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudo das manifestações biológicas e físicas das doenças e relacionar as perturbações fisiológicas nos diversos
sistemas do organismo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Study of thebiologicaland physical manifestations of disease as they correlate with the underlying abnormalities
andphysiologicaldisturbances on all systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Função normal e função patológica. Conceito de Fisiologia e Fisiopatologia. Conceito de homeostase.
Causas da alteração celular. Alterações da fisiologia celular
Fisiopatologia da inflamação. Inflamação aguda e crónica
Controlo da temperatura corporal. Febre. Pirogénios. Hipotermia: manifestações e fisiopatologia.
Fisiopatologia do sistema cardiovascular
Fisiopatologia do sistema respiratório
Fisiopatologia do sistema digestivo e dos órgãos anexos
Fisiopatologia do sistema endócrino
Fisiopatologia do sistema renal
Fisiopatologia do sistema osteomuscular
Fisiopatologia muscular. Miopatias e neuromiopatias. Miastenia gravis,
Fisiopatologia do osso. Osteoporose, osteomalácia e raquitismo
Fisiopatologia das articulações. Artrose e artrite.
Fisiopatologia do sistema nervoso
Fisiopatologia do sistema nervoso autónomo.
Fisiopatologia da dor. Tipos de dor.
Patologias neurodegenerativas: Doenças de Alzheimer, Huntington e de Parkinson. Esclerose múltipla.
6.2.1.5. Syllabus:
Normal function and pathological function. Concept of Physiology and Pathophysiology. Homeostasis concept.
Causes cell changes. Changes in cellular physiology. Pathophysiology of inflammation. Acute and chronic
inflammation
Body temperature control. Fever. Pyrogens. Hypothermia: manifestations and pathophysiology.
Pathophysiology of cardiovascular system
Pathophysiology of the respiratory system
Pathophysiology of the digestive system and annexes organs
Endocrine pathophysiology
Pathophysiology of the renal system
Pathophysiology musculoskeletal system
Muscular pathophysiology. Myopathies and neuromyopathies. Myasthenia gravis,
Bone pathophysiology. Osteoporosis, osteomalacia and rickets
Pathophysiology of joints. Arthrosis and arthritis.
Nervous system pathophysiology
Pathophysiology of the autonomic nervous system.
Pain pathophysiology. Types of pain.
Neurodegenerative diseases: Alzheimer's Disease, Huntington's and Parkinson's disease. Multiple sclerosis.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O conteúdo programático apresenta coerência com os objectivos da unidade curricular porque no final do curso o
aluno deverá ser capaz de demonstrar:
- Conhecimentos das causas e dos mecanismos que explicam as manifestações encontradas nos principais
síndromes e doenças, numa perspectiva que vai do sistema e do aparelho até à molécula.
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- Atitudes de pesquisa da informação que levem a utilizar, duma forma adequada, individualmente ou em grupo,
todos os recursos humanos e tecnológicos disponíveis para a aprendizagem da fisiopatologia.
- Conhecimento da etiologia, mecanismos patológicos, sinais e sintomas verificados nas diversas patologias para
o melhor entendimento do mecanismo de acção dos fármacos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus provides consistency with the objectives of the course because the end of the course the student
should be able to demonstrate:
- Knowledge of the causes and mechanisms that explain the changes found in the major syndromes and diseases,
with a view that goes from the system and the apparatus to the molecule.
- Skills of critical thinking, applied to the interpretation of the pathophysiological mechanisms.
- Attitudes research information leading to use of an appropriate form, individually or in groups, all human and
technological resources available for learning the pathophysiology.
- Knowledge of the etiology, pathological mechanisms, signs and symptoms observed at the various diseases to
better understand the action mechanism of drugs.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas magistrais com apresentação de casos práticos e pesquisa de informação.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Magistral lectures with pratical cases presentation with research information.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas magistrais têm a função de apresentação dos temas que serão discutidos com a apresentação de casos
práticos por forma a que os alunos conheçam os mecanismos fisiopatológicos de forma integrada com todos os
sistemas.
A apresentação dos temas é acompanhada por esquemas ilustrativos das alterações verificadas nas diversas
patologias bem como a descrição das possíveis causas, sinais e sintomas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The master classes are a function of presentation of the topics that will be discussed in the presentation of case
studies so that students know the pathophysiological mechanisms seamlessly with all systems.
-The presentation of the themes is accompanied by illustrative diagrams of changes to various diseases and the
description of the possible causes, signs and symptoms.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
McPhee, S.J. e Ganong, W.F. Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine. 5th Edition.
MacGraw-Hill, 2006.
•McPhee, S.J. e Ganong, W.F. Fisiopatologia da doença – Uma introdução à Medicina Clínica. 5th Edition.
MacGraw-Hill, 2007- tradução “brasileira”.
•Nowak, T.J. e Handford, A.G. Pathophysiology: Concepts and Applications for Health Care Professionals. 3rd
Edition. McGraw-Hill, 2004.
•Nowak, T.J. e Handford, A.G. Essentials of Pathophysiology. Wm. C. Brown Publishers, 1994.
•Guyton, A.C. Fisiologia y Fisiopatología. 5ª ed. McGraw-Hill, 1994.
•Robbins S.L. e Cotran R.S. Patologia – Bases patológicas das doenças. 2005. Elsevier Editora Lda.
Mota Pinto A. Fisiopatologia-fundamentos e Aplicações. 2007. Lidel- edições Técnicas Ldª.

Mapa X - Gestão de Informação em Saúde / Health Information Management
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Informação em Saúde / Health Information Management
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Costa Ribeiro Rama - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de gestão de informação em saúde tem como objectivo geral criar competências para o farmacêutico
poder disponibilizar
A. Informação de medicamentos aos profissionais de saúde para suporte à decisão clínica e de política de
utilização de medicamentos
B. Informação de medicamentos e ensino ao doente
Como objectivos específicos a obtenção da capacidade para responder a questões relativas a situações clínicas
específicas, aprendendo a:
A. Determinar a real informação solicitada
B. Formular uma base de dados específica daquele doente para aquela questão
C. Procurar a informação nos recursos disponíveis
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The discipline of health information management has the overall aim - to build capacity for the pharmacist can
provide:
A. Drug information to health professionals to support clinical decision and policy use of medicines
B. Medicines information and education to the patient
Specific objectives to obtain are the ability to answer questions relating to specific clinical situations, learning to:
A. Determine the actual need of the information requested
B. Formulate a specific database to that patient for that situation
C. Find information on available resources
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao conceito de informação clínica
Fontes de informação clínica num Centro de Informação de âmbito hospitalar
Resposta a consultas de informação sobre situações clínicas
Elaboração de documentos para suporte de decisão de Comissões Técnicas de Medicamentos
Análise de casos particulares de consultas de informação
Informação ao doente
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the concept of clinical information
Health information sources of a medicines information centre in hospital setting
How to answer question related to clinical cases
Preparing documents to support Pharmacy and Therapeutics Committee decision
Analysis of particular cases of information
Patient information and education
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino da gestão de informação em saúde visa a aquisição de competências para o farmacêutico poder enfrentar
um dos maiores desafios que os profissionais enfrentam nos dias de hoje, que é o de se manterem actualizados
com os novos desenvolvimentos, com o cada vez maior número de novos medicamentos e indicações terapêuticas.
A procura dos recursos que têm a maior probabilidade de providenciar a melhor evidência para uma determinada
questão acerca do tratamento, diagnóstico, prognóstico, causa ou prevenção de um problema de saúde, nem
sempre é fácil, na vastidão da literatura publicada. O conceito de medicina baseada na evidência vem de encontro a
esta necessidade de fiabilidade da informação, integrando a melhor evidência da investigação, com a excelência da
experiência clínica e com os valores do doente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Teaching the management of health information is designed so the pharmacist can acquire skills to face one of the
biggest challenges that professionals face today, which is to remain current with new developments.
The search for resources that are most likely to provide the best evidence to a question about treatment, diagnosis,
prognosis, cause or prevention of a health problem, is not always easy, in the immensity of the published literature.
The concept of evidence-based medicine is adjacent to this need for reliable information, integrating the best
evidence of the investigation with the excellence of clinical experience and patient values.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas com apoio de material visual (Powerpoint) e em que a participação dos Estudantes é
incentivada com a colocação de questões.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 70.0%, Trabalho de investigação - 30.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures supported by visual material (Powerpoint presentation) with active participation of students through
questions.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 70.0%, Research work - 30.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas de resolução de problemas como objectivo completar as palestras, ligam a experiência teórica e a prática,
para o nível esperado de prática profissional no futuro. Os alunos serão colocados em situações que lhes
permitam promover, reforçar e implementar o nível de conhecimento teórico adquirido.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The problem-solving classes aim to complete the lectures, linking of theoretical and the practical experience, for
the expected level of professional practice in the future. Students will be placed in situations that allow them to
promote, strengthen and implement the level of theoretical knowledge acquired.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Drug Information: A Guide for Pharmacists, 4e. Patrick M. Malone, Karen L. Kier, John E. Stanovich

Mapa X - Gestão e Garantia de Qualidade / Management and Quality Assurance
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão e Garantia de Qualidade / Management and Quality Assurance
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Rita Ramalho Figueiras - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Carla Sofia Pinheiro Vitorino - TP = 75.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se com estaUnidade Curriculartransmitir conhecimentos aos alunos que lhes permitam:
- Entender e aplicar os princípios das Boas Práticas de Fabrico;
- Avaliar a influência de diversos fatores (instalações, métodos, pessoas) na qualidade total;
- Conhecer o Regulamento de inspeções prévias e emissão de Certificação GMP;
- Identificar os requisitos das normas de certificação e acreditação;
- Colaborar na definição e gestão de processos de modo a melhorar a eficácia e a eficiência da organização na qual
venham a estar inseridos;
- Conhecer as linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão;
- Saber elaborar um procedimento operacional normalizado;
- Saber elaborar e gerir o manual das Boas Práticas de Distribuição e das Boas Práticas Farmacêuticas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The intention of this course is to impart knowledge to students to enable them:
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- To know the guidelines for auditing the management systems;
- Know develop a standard operating procedure;
- Know develop and manage the manual of Good Distribution Practices and Good Pharmaceutical Practices
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Boas Práticas de Fabrico (GMP)
- Introdução à Gestão da Qualidade
- Conceitos da Qualidade e sua evolução.
- Modelos da Qualidade.
- Formalização de um sistema de Qualidade
- Interpretação e implementação da Norma ISO 9001:2008
- A norma ISO/IEC 17025 e a Acreditação de Laboratórios
- Caracterização dos requisitos
- Metodologia para a sua implementação
- Princípios das Boas Práticas de Laboratório
- Metodologia para a sua implementação
- Sistemas de gestão ambiental
- Requisitos da norma ISO 14001:2012
- Metodologia de avaliação dos aspetos e impactos ambientais
- Requisitos da Norma ISO 19011:2012 - Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão.
- Boas práticas de distribuição de medicamentos
- Boas práticas Farmacêuticas.

- Elaboração de trabalhos para apresentação oral, referentes aos Anexos das GMP
- Exemplos de aplicação prática das diferentes normas de Qualidade estudadas
- Elaboração de procedimentos operacionais normalizados.
6.2.1.5. Syllabus:
Plenary lectures
- Good Manufacturing Practices (GMP)
- Introduction to Quality Management
- Concepts of Quality and its evolution.
- Models of Quality.
- Formalization of a system for quality
- Interpretation and implementation of ISO 9001:2008
- ISO / IEC 17025 and Accreditation of Laboratories
- Characterization of the requirements
- Methodology for its implementation
- Principles of Good Laboratory Practice
- Methodology for its implementation
- Environmental management
- Requirements of ISO 14001:2012
- Methodology for assessing environmental aspects and impacts
-Requirements of ISO 19011:2012 - Guidelines for auditing management systems.
- Good practices in drug distribution
- Good Pharmaceutical Practices.
Practical
- Preparation of works for oral presentation, referring to the Annexes of GMP
- Examples of practical application of different studied quality standards
- Development of standard operating procedures.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
Avaliação do Guia das Normas de Bom Fabrico (GMP), o que permite aos alunos:
- Entender e aplicar os princípios das GMP;
- Avaliar a influência de diversos fatores na qualidade total;
- Conhecer o Regulamento de inspeções prévias e emissão de Certificação GMP;
Transmissão de conhecimentos relacionados com a gestão e garantia da qualidade de acordo com os requisitos
das normas de certificação (ISO 9001:2008 e ISO 14001:2012), de acreditação de laboratórios (ISO/IEC 17025) e das
Boas Práticas de Laboratório (BPLs), proporcionando aos alunos:
- Identificar os requisitos das normas de certificação e acreditação;
- Colaborar na definição e gestão de processos de modo a melhorar a eficácia e a eficiência da organização na qual
venham a estar inseridos;
- Conhecer as linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão;
- Saber elaborar um procedimento operacional normalizado;
- Saber elaborar e gerir o manual das Boas práticas de distribuição e boas práticas farmacêuticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Assessment Guide Standards of Good Manufacturing Practices (GMP), allows students to:
- Understand and apply the principles of GMP
- To assess the influence of various factors in total quality
- Knowing the Regulation of previews and issue GMP Certification
Transmission of knowledge related to the management and quality assurance in accordance with the requirements
of the certification standards (ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004), accreditation of laboratories (ISO / IEC 17025)
and Good Laboratory Practices (BPLs), providing students with:
- Identify the requirements certification and accreditation
- Collaborate in the definition and management processes in order to improve the effectiveness and efficiency of
the organization in which may be inserted
- Knowing about the guidelines for auditing management systems
- Knowing how to prepare a standard operating procedure
- Knowing how to develop and manage the Manual of Good Distribution Practice and Pharmaceutical Practices
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas e teórico-práticas são ministradas de forma a permitir aos alunos a apreensão seletiva e
integrada do conhecimento científico As aulas têm a duração de sessenta minutos e seguem o modelo de lição
magistral. A apresentação do conteúdo programático de cada aula é sempre precedida de uma breve introdução,
onde se abordam os objetivos principais da matéria, fazendo-se a interligação com a aula anterior, caso haja
continuidade. Na exposição utiliza-se o data “show”. Simultaneamente, as aulas ficam disponíveis no Nónio. Este
sistema disponibiliza outras informações relevantes.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 80.0%, Outra: Avaliação Contínua Teórico Prático - 20.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and theoretical-practical are taught to enable students to grasp selective and integrated scientific
knowledge. Classes have the duration of sixty minutes and follow the model of masterful lesson. The presentation
of the syllabus of each class is always preceded by a brief introduction, which address the main objectives of
matter, making up the connection with the previous lesson, if there is continuity. In the exhibition uses the data
"show”. Simultaneously, the classes are available in Nónio. This system also provides other information relevant.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 80.0%, Other: Theoretical and practical Continuous Evaluation - 20.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino anteriormente descritas estão em coerência dado que a metodologia expositiva permite
atingir os objetivos da unidade curricular.
A metodologia de trabalho pelo estudante na preparação e apresentação oral de trabalho de síntese nas aulas TP,
onde os conteúdos são abordados numa dinâmica baseada na consulta, interpretação e análise de documentos
que abordam diversas temáticas das Boas práticas de Fabrico. A elaboração de procedimentos normalizados
permite concretizar e aplicar os conhecimentos adquiridos sobre gestão e garantia de Qualidade na Área
Farmacêutica.
Os métodos de avaliação permitem atingir todos os objetivos da unidade curricular
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methodologies described above are consistent since the methodology exhibition allows achieve the
objectives of the course.
The methodology of work by the student in the preparation and presentation of oral work of synthesis in TP
classes, where the contents are discussed based on a dynamic query, analysis and interpretation of documents
that cover various topics of Good Manufacturing practices. The development of standardized procedures able to
refine and apply the acquired knowledge about management and quality assurance in the pharmaceutical area.
The evaluation methods possible to achieve the goals of curricular unit.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Boas Práticas Farmacêuticas, 3ª Edição, 2009/ Good Pharmaceutical Pratices,
Decreto-Lei n.º 99/2000, Princípios de boas práticas de laboratório (BPL)/ (GLP)
ISO 14001: 2012 – Sistema de gestão ambiental. / Environmental Management System. .
ISO 9001: 2008 – Requisitos de SGQ/ System requirements for quality management.
ISO/IEC 17025: 2005 – Requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e calibração- Requirements
for the competence of testing and calibration.
OHSAS 18001/NP 4397 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho/ Management of Health and Safety
at Work.
Portaria nº 348/98, de 15 de Junho - Boas práticas de distribuição de medicamentos/ Good practices in drug
distribution
Ramos Pires, A. Qualidade. Sistemas de gestão da qualidade. 3ª ed., Lisboa,: Sílabo, Lda. 2007./ The Quality.
Systems of quality management.
GMP:Part I – Boas práticas de fabrico/ Basic Requirements for Medicinal Products.

Mapa X - Hematologia e Imunologia / Heamatology and Imunology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Hematologia e Imunologia / Heamatology and Imunology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Carmo Pimenta Dinis Silva - T + TP = 90.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Armanda Emanuela Castro Santos - T + TP = 45.00
- Paula Cristina Santos Luxo Maia - T + TP = 45.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Hematologia e Imunologia tem por objectivo proporcionar aos Estudantes um
conhecimento básico de Hematologia e de Imunologia. Assim pretende-se que adquiram conhecimento sobre:
i) as células do sangue, ii) algumas doenças hematológicas, iii) análise laboratorial, iv) órgãos e componentes do
sistema imunológico, v) os diversos tipos de resposta imunológica, vi) imunidade passiva e ativa, vii) os diferentes
tipos de vacinas.
Assim, é esperado que no final compreendam: i) a importância das células do sangue, ii) as bases bioquímicas e
moleculares de algumas doenças hematológicas, parâmetros analíticos indicadores dessas doenças e terapêuticas
associadas, iii) a dinâmica e importância do sistema imune, iv) a diferença entre resposta imunológica inata e
adaptativa, v) a diferença entre resposta imunológica ativa e passiva, vi) vantagens e desvantagens dos vários tipos
de vacinas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course of Haematology and Immunology aims to give students a basic knowledge of Haematology and
Immunology. So it is intended that they acquire knowledge on:
i) blood cells, ii) some haematologic diseases, iii) laboratorial analysis, iv) organs and components of the immune
system, v) types of immune response, vi) passive and active immunity, vii) different types of vaccines.
Thus, it is expected that, in the end of the course, they realize: i) the importance of blood cells, ii) the biochemical
and molecular bases of some hematologic diseases, analytical parameters of those diseases and the associated
therapeutic iii) the dynamics and the importance of the immune system, iv) the difference between innate and
adaptive immune response, v) the difference between active and passive immune response, vi) advantages and
disadvantages of the various types of vaccines.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Hematopoiese: locais e regulação
O glóbulo vermelho e a hemoglobina. Hemoglobinas anormais
Anemias. Classificação e dados laboratoriais
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A hemostasia.Sistema hemostático: plaquetas, fatores da coagulação, inibidores e fibrinólise. Testes de screening
da coagulação
Sistema imunológico (SI). Órgãos do SI
Características funcionais do SI inato; mecanismos executores da resposta inata
Estrutura dos receptores de reconhecimento de antigénios em células B e T; características funcionais e
mecanismos executores das diferentes classes de anticorpos
Apresentação de antigénios no contexto MHC
Maturação, activação e diferenciação de células B e T; características funcionais da resposta adaptativa
O sistema do complemento
Infecção e imunidade.Vacinas
A amostra na análise hematológica
O hemograma. O esfregaço de sangue
Contagem de reticulócitos.Significado dos testes laboratoriais no diagnóstico das anemias
A interacção antigénio-anticorpo
Imunogenicidade versus antigenicidade
Ensaios Imunoquímicos
6.2.1.5. Syllabus:
Haematopoiesis and regulation of haematopoiesis
The red blood cell and the haemoglobin. Abnormal haemoglobins
Anaemias. Classification and laboratory data
Haemostasis. The haemostatic system: platelets, coagulation factors, inhibitors and fibrinolysis. Screening tests of
blood coagulation
The immune system (IS). IS organs
Functional characteristics of the innate IS; effector mechanisms of the innate response
Structure of antigen recognition receptors on B and T cells; functional features and effector mechanisms of the
different antibody classes
Presentation of antigens in the MHC context
Maturation, activation and differentiation of B and T cells; functional characteristics of the adaptive response
The complement system
Infection and Immunity. Vaccine
The sample in haematological analysis. The haemogram and the blood smear
Reticulocyte count. Laboratory tests in the diagnosis of anaemias
The antigen-antibody interaction
Immunogenicity versus antigenicity
Immunochemical assays
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estudo, por um lado, da hematopoiese, do glóbulo vermelho e das doenças a ele associadas, assim como da
hemóstase, e por outro, do sistema imunológico, dos diversos tipos de resposta imunológica e de imunidade,
conferem ao Estudante um conhecimento básico em Hematologia e Imunologia, não só de um ponto de vista
teórico como de aplicação a situações clínicas simples. No final, os estudantes ficam a conhecer algumas doenças
hematológicas, particularmente as relacionadas com o glóbulo vermelho, as características funcionais do sistema
imunológico e o potencial das técnicas imunológicas na área do diagnóstico e da investigação laboratorial.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
On one hand, the study of hematopoiesis, red blood cell and diseases associated therewith, as well as
haemostasis, and on the other hand, the study of the immune system, the different types of immune response and
immunity, give the student a basic knowledge in Hematology and Immunology, from a theoretical point of view as
well as of application to simple clinical situations. In the end, students get to know some hematologic diseases,
particularly those related to the red blood cell, the functional characteristics of the immune system and the
potential of immunological techniques in the area of diagnosis and laboratory research
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas expositivas com apoio de material visual (apresentação PowerPoint) e em que a participação dos
Estudantes é incentivada com a colocação de questões e correlação do conhecimento.
Aulas Teórico práticas e laboratoriais onde o Estudante consolida o conhecimento Teórico e desenvolve
competências variadas nomeadamente, laboratorial (manuseamento do material de laboratório) e análise crítica de
resultados.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Lectures supported by visual material (PowerPoint presentation) with active participation of students through
questions and correlation of knowledge.
Practical classes where the students consolidate theoretical knowledge and develop different skills in particular, lab
material handling and critical analysis of results.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas com recurso a material visual proporcionam uma informação estruturada sobre os temas de
aprendizagem. A combinação entre os aspectos teóricos e a aplicabilidade prática, nomeadamente a importância
dos dados laboratoriais no diagnóstico clínico é reforçada nas aulas teórico-práticas. Por fim, as aulas
laboratoriais permitem o contacto do estudante com a prática laboratorial conferindo-lhe treino nos procedimentos
laboratoriais e estimulam o espírito crítico e científico. Consegue-se assim um cruzamento de informação que
consolida o conhecimento e favorece a interacção Professor-Estudante.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures with the use of visual material provide structured information about the learning topics. The
combination of the theoretical aspects and its applicability, including the importance of laboratory data in clinical
diagnosis is reinforced in the practical classes. Finally, the laboratory classes allow the student to get contact with
laboratory practice conferring training in laboratory procedures and stimulate the critical and scientific spirit.
Importantly, practical and lab classes increase the Teacher-Student interaction and promote the consolidation of
knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Essential Hematology. A. V. Hoffbrand, P. A. H. Moss and J. E. Pettit. 6thed., Blackwell Publishing , 2011
Practical Hematology. J. Dacie, S. M. Lewis. 10thed., Churchill Livingstone Elsevier, 2006.
Kuby Immunology. Kint, Goldsby and Osborne. 6th ed., W. H. Freeman and Company, 2007
Fundamentos de Imunologia. F. A. Arosa E. Cardoso F. Pacheco, LIDEL, 2012

Mapa X - Hidrologia e Análise Hidrológicas / Hydrology and Hydrological Analysis
6.2.1.1. Unidade curricular:
Hidrologia e Análise Hidrológicas / Hydrology and Hydrological Analysis
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Celeste Matos Lino - PL + T = 150.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Luís Miguel Santos Loura - PL = 60.00
- Maria da Conceição Gonçalves Barreto Oliveira Castilho - PL = 120.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer conhecimentos sólidos sobre princípios e conceitos da uc;Dar a conhecer a importância da água para a
vida e contribuir para a sua correta utilização, atendendo a que os domínios do Ambiente e da Saúde são aqueles a
que a sociedade dedica mais atenção;Estudar os macro e microconstituintes, que podem fazer parte da
composição da água para consumo humano;Fornecer conhecimentos sobre a composição das águas de nascente
e das águas minerais existentes em Portugal e sobre a composição das águas termais e respetivas finalidades
terapêuticas;Permitir que os estudantes sejam capazes de organizar um processo analítico completo, desde a
preparação e escolha dos recipientes para colheita de amostras, passando pela utilização das metodologias
analíticas adequadas, até à correta interpretação dos resultados obtidos;Conferir a capacidade de conhecer os
diferentes tipos de água para fins laboratoriais e farmacêuticos, formas de obtenção, referenciais de qualidade e
diferentes utilizações.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide acquirements about principles and concepts of Hydrology and Hydrologic Analysis; make known the
importance of water for life and thus contribute to their proper use, given that the areas of Environment and Health
are those that society devotes more attention; study the macro and microconstituents, which may be part of the
composition of drinking water; Provide knowledge about the composition of spring waters and mineral waters in
Portugal and on the composition of thermal waters and their therapeutic purposes; allow students are able to
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organize a complete analytical process, from preparation and choice of containers for sampling, through the use of
analytical methodologies appropriate to the proper interpretation of the results; Check the ability to know the
different types of water for laboratory and pharmaceutical forms, quality references and different uses; contribute
to the understanding and ability to apply the knowledge provided by scientific literature.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Acto Farmacêutico e Hidrologia;Importância geral da água;Ciclo Hidrológico;Caraterísticas físicas;Componentes
químicos da água para consumo humano
(acrilamida,alumínio,antimónio,arsénio,azoto,benzeno,boro,bromatos,Cádmio,Chumbo,Cianetos,Cloretos,Cloreto
de
vinilo,Cloro,Cobre,Crómio,1,2dicloroetano,Dureza,Epicloridrina,Ferro,Flúor,Manganês,Mercúrio,Níquel,PAHs,Pesticidas,Seléni
e Tricloroeteno,THMs);Composto MX;Desreguladores endócrinos;Contaminantes em outros tipos de
águas,Resíduos de medicamentos e Produtos de Higiene Pessoal;Drogas de abuso;Micotoxinas.Métodos de
tratamento.Água na indústria farmacêutica e em hospitais.Águas de nascente.Águas minerais naturais.Termas e
termalismo.
Colheita, transporte e conservação de amostras. Parâmetros
indicadores:condutividade,cloretos,pH,acidez,alcalinidade,índice de corrosividade,dureza,cálcio e
magnésio,oxidabilidade, ferro;Relação Dureza/Alcalinidade.Parâmetros químicos:nitritos,fluoretos. Interpretação
de resultados.

6.2.1.5. Syllabus:
Hydrology and Pharmaceutical Act. Water in nature. The hydrological cycle. Physical characteristics. Chemical
compounds for water intended for human consumption
(acrilamide,aluminum,antimony,arsenic,nitrogen,benzene,boron,bromates,cadmium,lead,cyanides,chlorine,vinyl
chloride,chlorine,chromium,copper,1,2
dichlorethane,hardness,epichloridrine,iron,fluorine,manganese,mercury,nickel,PAHs,pesticides,selenium,sodium,tetrachloroe
compound). Physical and chemical quality parameters. Endocrine disrupters. Pharmaceuticals and Personal Care
Products.Abuse Drugs.Micotoxins.Drinking water treatment processes.Waters for hospital and industry usage.
Spring and Natural mineral waters. Spa and hydroterapy. Origin, classification and therapeutic uses.
Samples collection, transport and preservation;Determination of indicator parameters;Determination of chemical
parameters;Hardness/Alcalinity Relationship;Discussion and interpretation of obtained data..
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estudo dos componentes da água para consumo humano, cujos níveis e métodos de determinação se encontram
legislados, bem como de constituintes que causam grande preocupação à comunidade científica a nível da saúde
humana e a nível ambiental, reveste-se de enorme relevância
O estudo das águas com diferentes finalidades e a forma de as obter confere aos estudantes a capacidade de
conhecer diferentes tipos de água, formas de obtenção, referenciais de qualidade e diferentes utilizações
A composição das águas de nascente e das águas minerais naturais reveste-se de grande importância para os
futuros profissionais, na medida em que aquele saber lhes permitirá fornecer indicações sobre as finalidades
terapêuticas
A vertente laboratorial fornece aos estudantes a capacidade de organizar um processo analítico completo, desde a
escolha dos recipientes para colheita das amostras, passando pela utilização das metodologias analíticas
adequadas e terminando na interpretação dos resultados obtidos
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The study of the chemical components of drinking water, whose levels and methods of determination are legislated,
as well as other constituents which are currently of great concern by the scientific community related to the human
health and environment, is of huge importance
The study of water for different purposes and how to get grants students the ability to know the different types of
water, ways of achieving the benchmarks of quality and different uses
The knowledge of the composition of spring water and natural mineral waters in Portugal is of great importance for
future professionals, insofar as that knowledge will enable them to provide information on the respective
therapeutic purposes
Laboratory classes: the content taught in this part aims to enable students to be able to organize a complete
analytical process, from preparation and choice of containers for sampling, through the use of appropriate
analytical methodologies, and finishing on the interpretation of the results
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
-Aulas teóricas: aulas expositivas com uma forte componente de diálogo e aplicação a casos práticos, recorrendo
essencialmente a meios visuais (“data-show”). Estudo pessoal e/ou tutorial: leitura da bibliografia recomendada e
da disponibilizada pelos docentes.
-Aulas laboratoriais: os estudantes procedem à execução de técnicas analíticas tendo como finalidade a avaliação
de distintos parâmetros em águas destinadas ao consumo humano com origens distintas. Posteriormente
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procedem à discussão e interpretação dos resultados obtidos.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
-Lectures: lectures with a strong component of dialogue and application in practical cases, essentially using the
visual media ("data show"). Study personnel and / or tutorial: read the recommended bibliography and provided by
professors.
-Laboratory classes: thestudents undertaking the implementation of analytical techniques intended for the
evaluation of different parameters in water intended for human consumption with different origins. Afterwards, the
discussion and interpretation of results is made.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas permitem introduzir os conceitos e as ideias essenciais relacionados com
cada assunto do programa. Uma vez na posse dos estudantes, esses conceitos e ideias serão desenvolvidos
estrategicamente na aplicação dos conteúdos apreendidos. A paridade destes métodos de trabalho será
fundamental para sensibilizar os estudantes para as propostas que forem lançadas em cada conteúdo
programático, concedendo-lhes crescente autonomia para o seu projecto profissional na área da Hidrologia e
Análises Hidrológicas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies used will introduce the essential concepts and ideas, assigned to each subject. These
concepts and ideas, once acknowledged by the students, will be further developed strategically in the application
of learned contents. The parity of working methods will be essential to sensitize students to the proposal that were
released in each curriculum, granting them increased autonomy for their careers in Hydrology and Hydrological
Analysis.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
APHA, AWWA and WPCF Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. Ed. Diaz de
Santos, Madrid, 1992;Degrémont “Manual Técnico del Agua” 4ª Edición, 1979;Enick OV;Moore MMEnvironm. Impact
Asses. Rev.27 2007 707;Farmacopeia Portuguesa VIII, Edição Oficial, Ed. Imprensa Nacional Casa da Moeda,
Lisboa, 2005-2006;Gibsonet al..J. Chromatogr. A, 1169 2007 31;Gomella C, Guerrée H Tratamiento de aguas para
abastecimiento publico. Ed. ETA, Barcelona, 1977;Gromadzkaet al.Water Research43 2009 1051; Pena Aet al.J. Sep.
Sci.30 2007 2924; Pereira AMPT et al.Environmental Research136 2015 108–119; Rodier J Análisis de las aguas. Ed.
Omega, Barcelona, 1981; Schenzel Jet al.J. Agric. Food Chem.58 2010 11207;Seifrtová M et al.Anal Bioanal
Chem391 2008 799; Silva LJGScience of the Total Environment490 2014 279–287;Simas LFCCQuímica67 1997
15;Skoog DA et al. Analytical chemistry: An introduction. 7ª Ed., Saunders College Publ. New York, 2000.

Mapa X - Histologia e Embriologia Humana / Human Histology and Embryology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Histologia e Embriologia Humana / Human Histology and Embryology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas - PL + T = 180.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Teresa Teixeira Cruz Rosete - PL = 150.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: Conhecer e compreender a constituição microscópia dos tecidos e orgãos do organismo humano e
ainda conhecer os processos de desenvolvimento embrionário. O estudo das fases pré-natais do desenvolvimento
vão permitir compreender melhor a fisiologia humana e a relevância da alimentação durante a gravidez. Além disso,
possibilita a compreensão de múltiplos mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos relacionados com a origem
embrionária dos diferentes órgãos.

137 de 212

10-02-2016 16:37

ACEF/1516/08607 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c8ce7...

Competências. Adquirir a linguagem e terminologia próprias que possibilitem a descrição e compreensão da
estrutura microscópica dos tecidos e órgãos e que são relevantes na aquisição de bases para unidades
curriculares subsequentes. Saber enumerar as principais características morfo-funcionais de um tecido e orgão e
relacionar essa estrutura com a sua função e com o desenvolvimento embrionário
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: to know and to understand the microscopic constitution of tissues and organs of the human body and
to know the processes of embryonic development. The study of the prenatal stages of development will allow better
understanding of human physiology and the importance of nutrition during pregnancy. Furthermore, it allows the
understanding of multiple physiological and pathophysiological mechanisms related to the embryonic origin of the
different organs.
Competences. To acquire specific language and terminology that enable the description and understanding of the
microscopic structure of tissues and organs, and that are relevant in the acquisition of bases for subsequent
courses. To enumerate the main features of a morpho-functional tissue and organ structure and relate to their
function and embriological development.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
HISTOLOGIA
Constituição dos tecidos. Especializações das membranas celulares e comunicações celulares.
Tecidos epiteliais: Epitélios de revestimento e glândulas
Tecidos conjuntivos:Tecido conjuntivo propriamente dito; tecido adiposo. Cartilagem; Osso; Sangue
Tecidos musculares:esquelético, cardíaco e liso
Tecido nervoso; Barreira Hematoencefálica
Sistema Circulatório:artérias, veias e capilares
Aparelho digestivo:esófago, estômago, intestino delgado e grosso, pâncreas, fígado
Aparelho respiratório:Mucosa olfactiva; Epitélio respiratório; traqueia, brônquios, bronquíolos, canais alveolares,
sacos alveolares, alvéolos
Células estaminais
EMBRIOLOGIA HUMANA
Reprodução: órgãos reprodutores, gâmetas, espermatogénese e ovogénese
Descrição dos principais eventos do Desenvolvimento pré-embrionário e embrionário, e do período fetal.
Malformações congénitas
Aulas Prático-Laboratoriais:Observação de cortes histológicos ao microscópio
6.2.1.5. Syllabus:
HISTOLOGY
Tissue Constitution. Specialties of cell membrane and cellular communications.
Epithelial tissues:epithelia and glands
Connective tissue; adipose tissue; Cartilage; Bone; Blood
Muscle tissue:skeletal, cardiac and smooth
Nervous tissue;Blood-Brain Barrier.
Circulatory System:arteries, veins and capilars
DigestiveSystem: esophagus, stomach, small and large intestine, pancreas, liver
RespiratorySystem: Olfactory mucosa; respiratory epithelium; trachea, bronchi, bronchioles, alveolar ducts,
alveolar sacs, alveoli
Stem Cells
HUMAN EMBRYOLOGY
Reproduction: reproductive organs, gametes, oogenesis and spermatogenesis
Main events of Pre-embryonic, Embryonic and fetal periods
Congenital malformations
Practical lessons:observation of histological sections under the microscope
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Aaquisição de conhecimentos quanto à constituição dos tecidos e orgãos e o desenvolvimento embrionário
contribuem para o objectivo da aquisição de competências quanto à compreensão da estrutura microscópica dos
tecidos e órgãos e relacioná-la os múltiplos mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos relacionados com a origem
embrionária dos diferentes órgãos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Acquiring knowledge about the formation of tissues and organs and embryonic development contribute to the
objective of acquiring skills to the understanding of the microscopic structure of tissues and organs and relate it to
the multiple physiological and pathophysiological mechanisms related to the embryonic origin of the different
organs.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino nesta unidade curricular incluem:
aulas teóricas magistrais
aulas prático-laboratoriais

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 75.0%, Outra: avaliação laboratorial - 15.0%, Trabalho de síntese - 10.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods in this course unit include:
Lectures
Practical and laboratory classes

Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Other: avaliação laboratorial - 15.0%, Synthesis work - 10.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A maioria dos objectivos desta unidade curricular prende-se com a aquisição de conhecimentos e compreensão
de conceitos.As aulas magistrais permitem a explicação desses conceitos de forma facilmente perceptível pelos
estudantes, ao mesmo tempo que permitem a utilização do método dedutivo, de modo que seja o próprio
estudante, orientado pelo docente, a chegar à compreensão do conceito que se pretende que adquira. As aulas
prático-laboratoriais permitem consolidar os conceitos aprendidos nas aulas teóricas e aplicá-los na observação
microscópica, fomentando a aprendizagem autónoma.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Acquiring knowledge about the formation of tissues and organs and embryonic development contribute to the
objective of acquiring skills to the understanding of the microscopic structure of tissues and organs and relate it to
the multiple physiological and pathophysiological mechanisms related to the embryonic origin of the different
organs.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Abraham Kierszenbaum Histologia e Biologia Celular: Uma Introdução à Patologia, 2012, 3ª edição, Editora
Elsevier/Dinalivro
Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, 2013, 12ª edição. Editora Guanabara;
Moore and Persaud, Embriologia Básica, 2013, 8ª Edição, Editora Elsevier;
Artigos Científicos.

Mapa X - História da Farmácia e Actividade Farmacêutica / History of Pharmacy and Pharmaceutical Activity
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Farmácia e Actividade Farmacêutica / History of Pharmacy and Pharmaceutical Activity
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Victoria Bell - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Contribuir para a formação integral do farmacêutico e da sua identidade científica e profissional. Contribuir para a
compreensão do elevado valor da farmácia, do medicamento e da profissão farmacêutica na sociedade. Contribuir
para a compreensão da importância da investigação farmacêutica e das ciências farmacêuticas na sociedade
actual.
Contribuir para a aquisição de competências no domínio sociofarmacêutico, com aplicação prática em diversas
áreas dos diferentes domínios do exercício profissional e científico.
Fornecimento de terminologia básica e de conceitos socioprofissionais importantes para o aluno de ciências
farmacêuticas e para a cultura farmacêutica do futuro profissional.
Unidade curricular propedêutica de outras unidades curriculares, em particular de Deontologia e Legislação
Farmacêutica e Sociologia da Saúde
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the education of the pharmacist and their scientific and professional identity. Contribute to the
understanding of the high value of pharmacy, medicine and the pharmaceutical profession in society. Contribute
to understand the importance of pharmaceutical research and pharmaceutical sciences in today's society.
Contribute to the acquisition of skills in the sociofarmacêutico, with practical application in various areas of the
different areas of professional and scientific.
Provision of basic terminology and concepts important to the student of pharmaceutical sciences and drug culture
of the professional future.
Course workup of other units, particularly the Pharmaceutical Law and Ethics and Sociology of Health
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Apresentação e objectivos da disciplina
2.A História da Farmácia.
3.Etapas da história da farmácia
4.Paleomedicina e medicina e farmácia pré-técnicas
5.Farmácia e medicamento na Antiguidade Clássica.
6.Farmácia e medicamento na Idade Média. A farmácia em Portugal
7.Farmácia e medicamento no Renascimento. A farmácia em Portugal
8.Farmácia e medicamento no Barroco. A farmácia em Portugal
9.Farmácia e medicamento no Iluminismo. A farmácia em Portugal
10.Farmácia e medicamento no Romantismo. A farmácia em Portugal
11.Farmácia e medicamento no Positivismo. A farmácia em Portugal
12.Farmácia e medicamentos contemporâneos. A farmácia em Portugal
13.Farmácia e medicamento na atualidade. Alguma terminologia farmacêutica.
Medicamentos e investigação científica. A profissão farmacêutica. Saídas profissionais.
A farmácia no contexto politico, social e económico.
NOTA - complemento do programa: visitas de estudo acompanhadas pelo professor
6.2.1.5. Syllabus:
1.Presentation and objectives of the course
2.The History of Pharmacy
3.The main chapters of history of pharmacy
4.Paleomedicina and medicine and pharmacy technique.
5.Pharmacy and medicines in antiquity
6.Pharmacy and medicines in the Middle Ages. The pharmacy in Portugal
7.Pharmacy and medicines in the Renaissance. The in Portugal
8.Pharmacy and medicines in the Baroque. The pharmacy in Portugal
9.Pharmacy and medicines in the late 18th century. The pharmacy in Portugal
10.Pharmacy and medicines in Romanticism. The pharmacy in Portugal
11.Pharmacy and medicines in the Positivism. The pharmacy in Portugal
12.The medical and pharmaceutical sciences contemporary. The pharmacy in Portugal
13.The pharmacy today. Medicines and research. The pharmaceutical profession. As different career prospects. The
pharmacy within political, social and economic aspects
NOTE:in addition toprogram students will be encouraged to participate in study visits recommended by the teacher
of the course
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Contribuir para a formação integral do farmacêutico e da sua identidade científica e profissional. Contribuir para a
compreensão do elevado valor da farmácia, do medicamento e da profissão farmacêutica na sociedade. Contribuir
para a compreensão da importância da investigação farmacêutica e das ciências farmacêuticas na sociedade
actual.
Contribuir para a aquisição de competências no domínio sociofarmacêutico, com aplicação prática em diversas
áreas dos diferentes domínios do exercício profissional e científico.
Fornecimento de terminologia básica e de conceitos socioprofissionais importantes para o aluno de ciências
farmacêuticas e para a cultura farmacêutica do futuro profissional.
Unidade curricular propedêutica de outras unidades curriculares, em particular de Deontologia e Legislação
Farmacêutica e Sociologia da Saúde.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Program directly related to the objectives and the future professional
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição
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Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O objectivo é contribuir para a formação integral do farmacêutico e da sua identidade científica e profissional. Esta
matéria
é novidade para os alunos. Esta disciplina é a primeira onde os alunos vão ter contacto com as matérias
leccionadas. Por isso
as aulas teóricas expositivas são as mais aconselhadas. Pretende-se que os alunos fiquem com uma visão geral da
história da
farmácia e do medicamento. Pretende-se que sejam sensibilizados para as diferentes áreas da profissão
farmacêutica na
actualidade. As aulas teóricas são o melhor meio de exposiçãoo desses conhecimentos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim is to contribute to the integral formation of the pharmaceutical and scientific and professional identity. this
matter It is new to the students. This course is the first in which the students will have contact with the subjects
taught. that is why the Theoretical classes are the most recommended. It is intended that students stay with an
overview of the history of pharmacy and medicine. It is intended to be sensitized to the different areas of the
pharmaceutical profession in today. The lectures are the best means of exposure such knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AGUIAR, APH (coord.) — Farmacêuticos 2020, Lisboa, Hollyfar, 2012
BASSO, P — A farmácia e o medicamento. Uma história concisa, Lisboa, CTTCorreios, 2004
COSTA, AM A - Introdução à História e Filosofia das Ciências. Mem Martins: Europa América, 1986
CABRAL, C; PITA, JR; SALGUEIRO, L — Plantas medicinais: entre o passado e o presente. Coimbra: IUC, 2014
DIAS, JPS - A farmácia em Portugal, Lisboa, Inapa, 1994
PEREIRA, AL; PITA, JR - "Ciências", in MATTOSO, J (dir.) História de Portugal, vol 5, Círculo de Leitores,
1993, p. 608-651
PITA, JR — Farmácia e medicamento. Noções gerais, Coimbra, Minerva, 1993
PITA, JR — “Épocas da farmácia em Portugal e na Europa: sinopse histórica”, Revista CEPIHS. 3 (2013) p. 245-267.
PITA, JR - História da Farmácia, 3ª ed, Coimbra. Minerva, 2007
PUERTO SARMIENTO, F. J. — El mito de panacea. Compendio de Historia de la Terapéutica y de la Farmacia,
Madrid: Doce Calles, 1997

Mapa X - Intervenção Farmacêutica em Auto-cuidados de Saúde e Fitoterapia / Pharmaceutical Intervention in se
6.2.1.1. Unidade curricular:
Intervenção Farmacêutica em Auto-cuidados de Saúde e Fitoterapia / Pharmaceutical Intervention in se
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Vitória Neves Figueiredo Santos Pereira - T = 15.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Lígia Maria Ribeiro Pires Salgueiro Silva Couto - T = 7.50
- Maria da Graça Ribeiro Campos - T = 7.50
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A intervenção do farmacêutico no apoio da terapêutica instituída assenta num conhecimento sólido
emFarmacologia, para que possa pronunciar-se sobre as acções desejáveis e indesejáveis dos medicamentos,
garantindo um importante apoio à sociedade no estabelecimento e cumprimento da terapêutica eficaz. Nesta
linha de pensamento e uma vez que a automedicação é uma realidade que permite ao doente adquirir
medicamentos que não necessitam de receita médica, assumindo ele próprio a responsabilidade no tratamento,
torna-se necessário o envolvimento do farmacêutico neste desafio. O farmacêutico deve possuir conhecimentos
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gerais e específicos face às situações mais frequentes, aos recursos terapêuticos, incluindo medicamentos e
outros produtos de saúde à base de plantas, e à abordagem dos doentes, sendo esta condicionada pelas suas
características individuais, patologias e terapêuticas. Deve possuir conhecimentos que lhe permitam referenciar o
doente para o médico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The intervention of the pharmacist in support of the therapeutic approach, should be based on solid knowledge
Pharmacology, so you can decide on the desirable and undesirable actions of medicines, ensuring a main
supporting society in the establishment and enforcement of effective therapy. In this line of thought and
self-medication since it is a reality that allows the patient to acquire medication that does not require a prescription,
assuming responsibility itself treatment, it becomes necessary to involve the pharmaceutical this challenge. The
pharmacist must have general knowledge and specific face the most frequent situations, the therapeutic resources,
including medicines and other health products herbal, and management of patients, which is conditioned by their
individual characteristics, disease and therapies. You must have knowledge enabling them to refer the patient to the
doctor.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Princípios gerais da automedicação; responsabilidades e funções do farmacêutico
Orientação para cuidados farmacêuticos. Informação e comunicação ao doente
Avaliação do doente.Estratégia terapêutica.Protocolos de tratamento
Responsabilização do doente na automedicação
Indicação Farmacêutica nas principais situações dolorosas ligeiras; afecções das vias respiratórias superiores, do
aparelho digestivo e dermatológicas ligeiras
Contraceção hormonal de emergência: análise, avaliação e discussão do protocolo de cedência. Fitoterapia na
terapêutica actual
Produtos de saúde à base de plantas: qualidade, segurança e eficácia. Monografias e legislação
Fitoterapia em situações clinicas especificas (constituintes ativos; modos de acção; contra-indicações; interações
e posologia): sistemas nervoso central, cardiovascular, urinário e digestivo; ação imunoestimulante e
adpatogénica; tratamento para a pós-menopausa e andropausa, disfunção eréctil e obesidade
Interacções com agentes antineoplásicos
6.2.1.5. Syllabus:
General principles of self-medication; responsibilities and pharmaceutical functions.
Guidance for pharmaceutical care. Information and communication to the patient.
Patient Assessment. Therapeutic strategy. Treatment protocols.
Accountability of the patient in self-medication.
Pharmaceutical indication in the main light painful situations; disorders of the upper respiratory tract, digestive
tract and mild dermatological.
Emergency Hormonal Contraception: analysis, evaluation and discussion of the transfer protocol.
Phytotherapy in current therapy. Health products herbal: quality, safety and efficacy. Monography and legislation
Phytotherapy in specific clinical situations (active constituents, modes of action;
contraindications; interactions and dosage): central nervous system, cardiovascular, urinary and digestive;
immunostimulant and adpatogenic action; treatment for post-menopause and andropause, erectile dysfunction and
obesity
Interactions with antineoplasic agents.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A Indicação Farmacêutica é um processo que conduz a que o doente assuma e se responsabilize pela melhoria da
sua saúde, através da toma de medicamentos que não requerem receita, destinados à prevenção e ao alívio de
queixas autolimitadas, sem recurso à consulta médica, cabe ao farmacêutico analisar as queixas do doente e
recomendar o medicamento de venda sem prescrição obrigatória adequado ao estado fisiopatológico do mesmo. O
suporte à tomada de decisão de terapêutica de não prescrição médica obrigatória, à selecção e aconselhamento
do(s) fármaco(s) adequados nas doses e formulações mais convenientes e, ainda, o estabelecimento de critérios
de monitorização para avaliação dos resultados do tratamento, torna imperioso que sejam abordados conteúdos
que contemplem a avaliação do doente, a caracterização da situação clínica, a estratégia terapêutica tendo
em conta os medicamentos de não prescrição e ainda os diferentes protocolos deIndicação Farmacêutica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Pharmaceutic Indication is a process that leads to the patient assume and take responsibility for improving his
health by taking drugs that do not require prescription, for the prevention and alleviation of self-limited complaints
without recourse to medical consultation. In theses situations, it is the pharmacist that review the patient
complaints and recommend the over the counter medicines and/or medicinal plants. These drugs don’t required
prescription. The Pharmacist also give support for making the selection and counseling (s) of drug (s) suitable in
the most suitable doses and formulations and also the establishment of monitoring criteria for evaluation of
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treatment outcomes. The characterizing of the clinical situation, the therapeutic strategy taking into account for
non-prescription medications and even different Pharmaceuticals Indication protocols is also a target outcome of
the learning process.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de natureza expositiva com transmissão de conhecimentos no âmbito do tratamento de situações clínicas,
através do recurso a medicamentos não sujeitos a prescrição médica e sem recurso à consulta médica. Resolução,
em contexto de sala de aula, de casos clínicos e aplicação dos protocolos de Indicação Farmacêutica, na presença
de um
Farmacêutico comunitário que é convidado para o efeito.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the case of a course with about 175 students where just theoretical teaching is contemplated, we try to find a
compromise between the theoretical content that supports clinical decision and the resolution of real clinical cases
that include in the work team Community Pharmacists. Like this, the students thus feel closer to reality that awaits
him.
In this context, the assessment stablished seems most appropriate to obtain better outcomes of the learning
process and the final examination as written test is a good way to measure the level of knowledge acquire.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de uma unidade curricular com aproximadamente 175 estudantes onde, apenas o ensino teórico está
contemplado, tentamos encontrar um compromisso entre o conteúdo teórico que suporta a decisão clínica e
a resolução de casos clínicos reais, em sala, com a presença de Farmacêuticos comunitários, para que o estudante
deste modo, se sinta mais próximo da realidade que o espera.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the case of a course with about 175 students where just theoretical teaching is
contemplated, we try to find a compromise between the theoretical content that supports clinical decision and the
resolution of real clinical cases to room, with the presence of Community Pharmacists, for the student thus feel
closer to reality that awaits him.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Winfield A.J., R.M.E. Richards. Pharmaceutical Pratice. 2nd ed., Churchill Livinsgtone, Edinburg. 1998. American
Pharmaceutical Association. Handbook of Non Prescription Drugs. Publications Professional, 11th ed.,
Washington.
Soares, M. Augusta. Medicamentos não prescritos. Aconselhamento Farmacêutico. 2º ed., Publicações Farmácia
Portuguesa, Lisboa. 2002.
Alonso J. Tratado de Fitomedicina. Bases Clínicas y Farmacológicas.Buenos Aires. 1998.
Blumenthal M. Clinical Guide to herbs. American Botanical Council, Texas. 2003.
Campos MG e Cunha A. Efeitos tóxicos no homem e em animais domésticos provocados por plantas espontâneas
de Portugal. ANF. 2001.
Cunha A et al.. Plantas e produtos vegetais em fitoterapia. Ed. Fundação Calouste Gulbenkian. 2003.
Vanaclocha B, Canigueral S. Vademecum de Prescripción. 4ª ed. Masson, Barcelona. 2003.
Ramos F, Santos L., Castilho M e Campos M.,Medicamentos, alimento e Plantas: as Interações esquecidas, Ed.
Hollyfar, 2015. 1ª edição

Mapa X - Matemática / Mathematics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática / Mathematics
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gonçalo Gutierres da Conceição - T + TP = 46.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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- Alfredo Manuel Gouveia da Costa - TP = 44.00
- José Antonio Agapito Ruiz - TP = 44.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Unidade Curricular de Matemática tem objetivos de carácter formativo geral e pragmático. Os objetivos de
carácter formativo consistem em apresentar uma perspetiva da Matemática que valorize a intuição subjacente aos
conceitos, mostrando no entanto a necessidade da análise matemática no desenvolvimento da criatividade, espirito
crítico e capacidade de adaptação a novos problemas. Os objetivos de carácter pragmático visam o
desenvolvimento de efetivas competências calculatórias na resolução de problemas. Pretende-se ainda que,
sempre que adequado, os problemas tratados se situem no âmbito das Ciências Farmacêuticas, da Química ou da
Biologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Course of Biomathematics has formative and pragmatic goals. The formative goals consist of introducing a
perspective of mathematics that values the intuition underlying the various concepts, showing the need of
mathematical analysis in the development of creativity, critical spirit and ability to adapt to new problems. The
pragmatic goals focus on developing effective skills in problem solving. It is further intended that, where
appropriate, the issues addressed are within the scope of Pharmaceutical Science, Chemestry or Biology
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Cálculo diferencial:Funções reais de variável real. Função derivada. Indeterminações. Aplicação a modelos
biológicos e químicos.
2. Cálculo integral:Primitivas: primitivas imediatas, primitivas por partes e primitivas por substituição. Integral
definido: definição e propriedades. Aplicações do cálculo integral. Integral impróprio
2.5 Aplicação a modelos biológicos e químicos
3. Equações diferenciais:Modelação usando equações diferenciais. Equações diferenciais de variáveis separáveis.
Crescimento e decaimento exponencial. A equação logística. Equações diferenciais lineares. Aplicação a modelos
biológicos e químicos
4. Sistemas de equações lineares:Método da eliminação de Gauss. Notação matricial e operações com matrizes.
Inversas e transpostas. Sistemas indeterminados e sistemas impossíveis. Aplicação a modelos biológicos e
químicos.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Differential Calculus:Real Functions. Differentiation. Indeterminate forms. Application to biological and chemical
models.
2. Integral Calculus:Antiderivatives: integration by parts and by substitution.The definite integral: definition and
properties.Applications of integral calculus. Improper integrals.Application to biological and chemical models.
3. Differential Equations:Modeling using differential equations.Separable variables differential
equations.Exponential growth. Logistic equation. Linear differential equations.Application to biological and
chemical models
4. Systems of linear equations:Gaussian elimination method.Matrix notation and matrix operations.Inverses and
transpose. Indeterminate and Impossible systems. Application to biological and chemical models.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A correta utilização de métodos matemáticos, em casos concretos, bem como a interpretação rigorosa dos
resultados necessitam de uma formação teórica de base para a qual esta disciplina contribui. Assim os estudantes
são preparados para a aplicação prática de métodos e conceitos matemáticos a situações reais no âmbito das
Ciências
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This subject provides basic theoretical formation useful not only for accurate use of mathematical methods in
concrete cases but also for their results’ rigorous interpretation. Thus students are prepared for the practical
applications of mathematical methods and concepts to real situations within the scope of Pharmaceutical
Science.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, dos princípios e teorias. Aulas teórico-práticas em que se
pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam exercícios. A avaliação consiste num exame final
ou, em alternativa, em duas frequências.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Detailed lectures introducing and explaining concepts, principles and theories. In the theoretical-practical classes,
students will solve problems with the guidance of the teacher. The evaluation consists of a final exam or,
alternatively, two intermediate tests.
Evaluation:
- Continuous Assessment (Frequency - 100.0%)
- Final Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As componentes mais teóricas da unidade curricular serão lecionadas nas aulas teóricas. Nas aulas teóricopráticas são realizados exercícios, que permitem aos alunos aplicar os conceitos teóricos, quer em situações
académicas quer em aplicações no âmbito das Ciências Farmacêuticas ou da Biologia.
A ilustração de muitos dos conceitos estudados nesta unidade curricular permite ao aluno associar sentido crítico
e rapidez na resolução de problemas
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The more theoretical components of the course will be taught in the theoretical classes. In the theoretical-practical
classes exercises executed will allow students to apply the theoretical concepts, either in academic situations or in
applications within the scope of Pharmaceutical Science or Biology.
The handling of the various concepts will enable students to associate critical reflection and quickness in the
resolution of problems.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adérito Araújo, “Biomatemática”, Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, 2010.
James Stewart, "Cálculo", vol. I e II, 4ª ed., São Paulo, Thomson Learning, 2000.
Introdução à Álgebra Linear, Ana Paula Santana e João Filipe Queiró, 2009, gradiva.

Mapa X - Métodos Instrumentais de Análise I / Instrumental Methods of Analysis I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Instrumentais de Análise I / Instrumental Methods of Analysis I
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel Silva Gomes Barbosa - PL + T = 90.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- António Jorge Lopes Jesus - PL = 60.00
- João Manuel Martins Leitão - PL = 90.00
- Ricardo António Esteves Castro - PL = 90.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina visa o estudo dos métodos instrumentais de análise de maior utilização e mais relevantes na área das
Ciências Farmacêuticas. Espera-se que os alunos:
Compreendam os princípios físicos e químicos subjacentes aos métodos instrumentais de análise estudados
Compreendam as potencialidades e limitações dos métodos instrumentais de análise estudados na resolução de
problemas analíticos
Adquiram noções básicas de instrumentação analítica e das suas caraterísticas de performance analítica
Selecionem o métodos analítico mais adequado para analisar um dado analito e matriz;-Aprendam a operar os
instrumentos analíticos, calibrar e analisar os dados das experiências
Com as aulas práticas e laboratoriais é expectável que os alunos sejam capazes de:
Executar com destreza e eficiência trabalhos laboratoriais
Cumprir regras de segurança e proteção ambiental
Analisar e apresentar os resultados laboratoriais de forma rigorosa, clara e concisa:
Elaborar relatórios e cadernos laboratoriais
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The focus of this curricular unit is the study of the instrumental methods of analysis most used and most relevant
in the field of the Pharmaceutical Sciences. It’s expected that the students
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Understand the chemical and physical principles underlying the instrumental methods of analysis studied
Understand the potential and limitations of the instrumental methods studied in solving analytical problems
Acquire the basics of analytical instrumentation and its analytical performance characteristics
Select the most appropriate analytical methods to analyse a given analyte and matrix
Learning to operate the analytical instruments, calibrate and analyse the data from the experiments
With the practical and laboratory classes it’s expected that the students will be able to
Execute with skill and efficiency the lab work
Follow rules of safety and environmental protection
To analyse and present laboratory results accurately, clearly and concisely
Prepare reports and laboratory notebooks
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao estudo dos Métodos Instrumentais de Análise
Métodos Eletroquímicos
Potenciometria
Condutimetria
Voltametria
Métodos Espetroscópicos
Espetroscopia de absorção molecular no Ultravioleta e Visível
Espetroscopia de emissão molecular de Fluorescência
Espetroscopia de Absorção e Emissão Atómica
Métodos Cromatográficos
Cromatografia líquida
Cromatografia gasosa
Métodos Eletroquímicos
Potenciometria: Medidas diretas (pH e de fluoretos) e indiretas (titulações ácido/base)
Condutimetria: Determinação de constante de célula, medidas diretas (condutância e condutância específica) e
indiretas (titulações ácido/base)
Voltametria: Caraterização de um sistema redox e quantificação
Métodos Espetroscópicos
Espetrofotometria de UV-Visível: Registo de espetros e quantificação
Fluorescência molecular: Avaliação de caraterísticas de um sistema químico fluorescente e quantificação
Absorção e emissão atómica: Quantificação
Métodos Cromatográficos
HPLC: Identificação e quantificação
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the study of Instrumental Methods of Analysis
Electrochemical methods
Potentiometry
Condutimetry
Voltammetry
Spectroscopic methods
Molecular Ultraviolet and Visible absorption spectroscopy
Molecular Fluorescence spectroscopy
Atomic absorption and emission spectroscopy
Chromatographic methods
Liquid chromatography
Gas chromatography
Electrochemical methods
Potentiometry: Direct (pH and fluoride) and indirect determinations (acid/base titrations)
Condutimetry: Determination of cell constant, direct (conductance and specific conductance) and indirect
determinations (acid/base titrations)
Voltammetry: Characterization of a redox system and quantitation
Spectroscopic methods
UV-Visible spectrophotometry: Register of a spectra and quantification
Fluorescence spectrophotometry: Evaluation of the characteristics of a Fluorescent chemical system and
quantification
Atomic absorption and emission: Quantification
Chromatographic methods
HPLC: Identification and quantification
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O objetivo principal desta unidade curricular visa o estudo dos métodos instrumentais de maior utilização e mais
relevantes utilizados na área das ciências farmacêuticas. Assim o programa quer do ensino teórico quer do ensino
prático laboratorial incide nos métodos potenciométricos, condutimétricos e voltamétricos, nos métodos de
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absorção molecular no UV-Vis, de emissão molecular de fluorescência, de absorção e emissão atómicas e nos
métodos de cromatografia liquida de alta pressão e de fase gasosa. O programa do ensino prático laboratorial está
estritamente ligado ao programa teórico permitindo que sejam atingidos pelos alunos os objetivos da unidade
curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objective of this course unit is the study of the most used and most relevant instrumental methods of
analysis in the field of the pharmaceutical sciences. Thus the theoretical and the practical laboratorial teaching are
focus in the potentiometric, voltammetric, and condutimetric electrochemical methods; UV-Vis molecular
absorption, molecular fluorescence emission and atomic absorption and emission spectrophotometric methods;
high pressure liquid and gas phase chromatographic methods. The syllabus practical laboratory teaching is closely
related to theoretical syllabus enabling the students to reach the goals of the course unit
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No ensino teórico segue-se o método de ensino tradicional na universidade que consiste na transmissão de
conhecimentos com base em aulas expositivas em que as matérias são apresentadas com recurso a vídeo projeção
de diapositivos em PowerPoint. Nos trabalhos de laboratório os alunos trabalham em grupo de forma cooperativa e
são orientados na execução do processo experimental. Os alunos são estimulados a participar ativamente nas
aulas práticas e laboratoriais.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 75.0%, Outra: Teste teórico-prático - 25.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical teaching the traditional lecture system of teaching is followed. The teacher delivers formal
lectures to transmit knowledge by using PowerPoint presentations. The students work in groups, guided by the
teacher through the experimental process, in a cooperative learning base. In the classroom the students are
encouraged to participate actively in practical and laboratorial classes.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Other: Theoretical-practical test - 25.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No ensino teórico é fornecido aos alunos as ferramentas teóricas necessárias para a compreensão dos métodos
instrumentais de análise estudados, das suas potencialidades e limitações. No ensino prático laboratorial, e exceto
para a cromatografia de fase gasosa, é proporcionado aos alunos a possibilidade do contacto com cada um dos
métodos instrumentais de análise estudados permitindo ao aluno aprender a operar os instrumentos analíticos,
calibrar e analisar os dados das experiências.
Os alunos ficam com os conhecimentos e com as competências necessárias para executar análises de rotina e
procura resolver um problema analítico com os métodos instrumentais de análise estudados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In theoretical teaching the students are provided with the necessary theoretical tools for understanding the
instrumental methods of analysis studied, their potentials and limitations. In practical teaching laboratory, and
except for gas chromatography, the students are provided with the possibility of contact with each of the
instrumental methods of analysis studied allowing the student to learn to operate analytical instruments, calibrate
and analyse data from experiments.
The students are provided with the knowledge and the skills necessary to perform routine analyses and seek to
solve a problem with the analytical instrumental methods of analysis studied.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Skoog, D.A. et al., Principles of instrumental analysis. 6thed. Brooks/Cole. 2007.
Harris, D.C. Quantitative chemical analysis. 8thed. New York: W. H. Freeman. 2011.
Willard, H. H. et al. Instrumental Methods of Analysis. Instrumental methods of analysis. 7thed. Belmont:
Wadsworth Publishing Company. 1988.
Evans, A., Potentiometry and Ion Selective Electrodes, John Wiley & Sons, ACOL, 1987
Riley, Tom; Watson, Arthur, Polarography and other voltametric methods, John Wiley. 1987.
Thomas, Michael J.K. Ultraviolet and visible spectroscopy. 2nd ed. Chichester [etc.]: John Wiley. 1996.
Rendell, David. Fluorescence and phosphorescence spectroscopy. Chichester [etc.]: John Wiley & Sons, 1987.
Evans, E. H. et al., An Introduction to Analytical Atomic Spectrometry. Chichester [etc.]: John Wiley & Sons. 1998.
Lindsay, S. High performance liquid chromatography. 2nd ed. Chichester [etc.]: John Wiley & Sons. 1998
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Mapa X - Métodos Instrumentais de Análise II / Instrumental Methods of Analysis II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Instrumentais de Análise II / Instrumental Methods of Analysis II
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo António Esteves Castro - PL + T = 150.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- João Manuel Martins Leitão - PL = 60.00
- Rui Manuel Silva Gomes Barbosa - PL = 120.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina visa o estudo dos métodos instrumentais de análise de maior utilização e mais relevantes na área das
Ciências Farmacêuticas. Espera-se que os alunos:
Compreendam os princípios físicos e químicos subjacentes aos métodos instrumentais de análise estudados
Compreendam as potencialidades e limitações dos métodos instrumentais de análise estudados na resolução de
problemas analíticos
Adquiram noções básicas de instrumentação analítica e das suas características de performance analítica
Selecionem o métodos analítico mais adequado para analisar um dado analito e matriz
Aprendam a operar os instrumentos analíticos, calibrar e analisar os dados das experiências
Com as aulas práticas e laboratoriais espera-se que os alunos sejam capazes de:
Executar com destreza e eficiência trabalhos laboratoriais
Cumprir regras de segurança e proteção ambiental
Analisar e apresentar os resultados laboratoriais de forma rigorosa, clara e concisa:
Elaborar relatórios e cadernos laboratoriais
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The focus of this curricular unit is the study of the instrumental methods of analysis most used and most relevant
in the field of the Pharmaceutical Sciences.It’s expected that the students:Understand the chemical and physical
principles underlying the instrumental methods of analysis studied
Understand the potential and limitations of the instrumental methods studied in solving analytical problems
Acquire the basics of analytical instrumentation and its analytical performance characteristics;
Select the most appropriate analytical methods to analyse a given analyte and matrix:
Learning to operate the analytical instruments, calibrate and analyse the data from the experiments:
With the practical and laboratory classes it’s expected that the students will be able to:
Execute with skill and efficiency the lab work
Follow rules of safety and environmental protection
To analyse and present laboratory results accurately, clearly and concisely
Prepare reports and laboratory notebooks
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
TEÓRICA
Métodos Espectrofotométricos
- Instrumentação
- Aplicações analíticas:
- Espectroscopia de absorção molecular (UV/VIS)
- Luminescência
- Fluorescência
- Quimioluminescência
Espectroscopia no infravermelho (FTIR)
Análise Térmica (DSC, TG, PLTM)
Difração de Raios-X (SXD e XRPD)
Sensores Químicos e Biossensores
PRÁTICA
Determinação espectrofotométrico de nitrito pelo reagente de Griess
Determinação simultânea da cafeína e ácido acetilsalicílico em comprimidos de Melhoral®
Quantificação do ácido salicílico em comprimidos de aspirina através de espectrofotometria de UV-Vis derivativa
Determinação espectrofluorimétrica do cloridrato de propanolol em comprimidos de Inderal®
Determinação da constante de estabilidade do complexo de associação da Riboflavina com a Cafeína
Quantificação do H2O2numa água oxigenada comercial por quimioluminescência
Estudo do polimorfismo da pirazinamida por FTIR
Estudo do polimorfismo do paracetamol por DSC.
6.2.1.5. Syllabus:
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THEORETICAL
Spectrophotometric methods
- Instrumentation
- Analytical applications:
- Molecular absorption spectroscopy (UV / VIS)
- Luminescence
- Fluorescence
- Chemiluminescence
Infrared spectroscopy (FTIR)
Thermal Analysis (DSC, TG, PLTM)
X-Ray Diffraction (SXD and XRPD)
Chemical Sensors and Biosensors
PRACTICAL
Spectrophotometric determination of nitrite by the Griess reagent
Simultaneous determination of caffeine and acetylsalicylic acid in tablets of Melhoral®
Quantification of salicylic acid in aspirin tablets by UV-Vis spectrophotometry derivative
Spectrofluorimetric determination of propranolol hydrochloride in tablets of Inderal®
Determination of stability constant of complex association of Riboflavin with Caffeine
Quantification of H2O2in commercial hydrogen peroxide by chemiluminescence
Study of polymorphism of pyrazinamide by FTIR
Study of polymorphism of paracetamol by DSC
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O objetivo principal desta unidade curricular visa o estudo dos métodos instrumentais de maior utilização e mais
relevantes utilizados na área das ciências bioanalíticas. Assim o programa quer do ensino teórico quer do ensino
prático laboratorial incide nos métodos espectrofotométricos de absorção molecular no UV-Vis; de emissão
molecular de fluorescência; de absorção no infravermelho; sensores químicos e biossensores; métodos de análise
térmica; espectrometria de massa; difração de raios-X e métodos automáticos. O programa do ensino prático
laboratorial está estritamente ligado ao programa teórico permitindo que sejam atingidos pelos alunos os objetivos
da unidade curricular
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objective of this course unit is the study of the most used and most relevant instrumental methods of
analysis in the field of the bioanalytical sciences. Thus the theoretical and the practical laboratorial teaching are
focus in the UV-Vis molecular absorption, molecular fluorescence emission; infrared absorption; chemical sensors
and biosensors; thermal analysis, mass spectrometry; X-ray diffraction and automatic methods. The syllabus
practical laboratory teaching is closely related to theoretical syllabus enabling the students to reach the goals of
the course unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No ensino teórico segue-se baseia-se em aulas expositivas (PowerPoint). Nos trabalhos de laboratório os alunos
trabalham em grupo de forma cooperativa e são orientados na execução do processo experimental. Os alunos são
estimulados a participar ativamente nas aulas práticas-laboratoriais.
Na avaliação realiza-se um exame escrito final sobre o ensino teórico (15/20) e um teste escrito final sobre o ensino
prático-laboratorial (5/20) que engloba os fundamentos do ensino prático e laboratorial e aspetos práticos da
execução laboratorial.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 75.0%, Outra - 25.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical teaching the teacher delivers formal lectures (PowerPoint). The students work in groups, guided
by the teacher through the experimental process, in a cooperative learning base. In the classroom the students are
encouraged to participate actively in practical-laboratorial classes.
In the evaluation there will be a final written exam about the theoretical teaching (15/20) and a final written test
about the practical-laboratory teaching (5/20) that encompasses the fundamentals of practical teaching, laboratory
and practical aspects of the implementation of laboratory work

Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Other - 25.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
No ensino teórico é fornecido aos alunos as ferramentas teóricas necessárias para a compreensão dos métodos
instrumentais de análise estudados, das suas potencialidades e limitações. No ensino prático laboratorial, e exceto
para os biossensores e a difração de raios-X, é proporcionado aos alunos a possibilidade do contacto com cada
um dos métodos instrumentais de análise estudados permitindo ao aluno aprender a operar os instrumentos
analíticos, calibrar e analisar os dados das experiências.
Os alunos ficam com os conhecimentos e com as competências necessárias para executar análises de rotina e
procura resolver um problema analítico com os métodos instrumentais de análise estudados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In theoretical teaching the students are provided with the necessary theoretical tools for understanding the
instrumental methods of analysis studied, their potentials and limitations. In practical teaching laboratory, and
except for biosensor and X-ray diffraction, the students are provided with the possibility of contact with each of the
instrumental methods of analysis studied allowing the student to learn to operate analytical instruments, calibrate
and analyse data from experiments.
The students are provided with the knowledge and the skills necessary to perform routine analyses and seek to
solve a problem with the analytical instrumental methods of analysis studied.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Skoog, D.A.; Holler, T.A., Crouch, S. R. Principles of instrumental analysis. 6 ed. Brooks/Cole. 2007.
Harris,D.C.Quantitative chemical analysis. 6 ed. New York: W. H. Freeman. 2010.
H. H. Willard, Instrumental Methods of Analysis 7 ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company. 1988.
Schwedt, G. The essential guide to analytical chemistry. Chichester: John Wiley & Sons. 1999.
R. Kellner, Analytical chemistry: the approved text to the FECS curriculum analytical chemistry. Weinheim:
Wiley-VCH. 1998.
Monk, P., Fundamentals of Electroanalytical Chemistry, Jonh Wiley & Sons, 2001.
Craig. D.Q.M. Thermal Analysis of Pharmaceuticals. CRC press 2007.
Brown, M.E. Introduction to thermal analysis. Kluwer Academic Publishers, 2001.
Watson, David G.; Pharmaceutical Analysis: A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists 3 ed.
Churchill Livingstone Elsevier, 2012.

Mapa X - Microbiologia Geral / General Microbiology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Microbiologia Geral / General Microbiology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Olga Maria Antunes Rodrigues Carvalho Cardoso - PL + T = 234.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Ana Miguel Duarte Matos Silva - PL = 30.00
- Maria do Céu Rodrigues Sousa - T = 6.00
- Paula Cristina Santos Luxo Maia - PL = 30.00
- Sara Margarida dos Santos Domingues - PL = 30.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Do ponto de vista de conteúdos teóricos e laboratoriais os alunos deverão:
a) Conhecer no geral os microrganismos, em especial a célula procariota
b) Perceber as funções dos diferentes componentes celulares, com especial atenção aos alvos dos agentes
antimicrobianos
c) Entender as condições em que eles vivem na natureza ein vitro; metabolismo e genética microbiana
d) Compreender a sua intervenção no mundo humano: noções de Microbiologia Alimentar, Ambiental e de
Micologia.
Do ponto de vista das capacidades e competências os alunos deverão:
a) Conseguir aplicar na prática os conhecimentos obtidos na teoria
b) Capacidade de reconhecimento e manuseamento da célula procariota in vitro
c) Capacidade e competência para executar várias tarefas num laboratório de Microbiologia
Conferir capacidade de reconhecer e perceber a importância dos microrganismos na Vida do Homem
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
From the point of view theoretical and practical contents students should:
a) General knowledge of microorganisms, special procaryotic cell
b) Knowing the function of different cellular components, with special attention to the targets of antimicrobial
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agents
c) Understand how microorganism live in vivo and in vitro: microbial metabolism and genomics
d) Perceive the microbial intervention in human world: concepts of Microbiology of Food, Environmental and
Mycology.
From the point of view of abilities and skills students should:
a) Apply in practice the knowledge acquired in theory
b) Capability of working with the procaryotic cell in vitro
c) Capacity and competence to perform various tasks in a microbiology laboratory
d) Ability to recognize and realize the importance of microorganisms in the human life.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Microscópio óptico e electrónico. Poder resolutivo e ampliação.
Estrutura da célula procariota: biossíntese do peptidoglicano. Composição da parede de bactérias de Gram
positivo, de Gram negativo, de AAR. Estruturas externas à parede celular. Estruturas internas à MC.
Crescimento microbiano: fases da curva de crescimento e métodos para a sua determinação; factores ambientais;
esterilização, desinfecção e anti-sepsia.
Metabolismo bacteriano. Genética bacteriana.
Filogenia e Taxonomia bacteriana.
Noções de Microbiologia Ambiental e Alimentar
Características gerais dos fungos
Micoses superficiais, sub-cutâneas, sistémicas e oportunistas
Laboratorial
Morfologia Microbiana
Coloração simples; coloração de Gram
Observação a fresco
Crescimento microbiano
Quantificação e factores ambientais que afectam o crescimento
Isolamento bacteriano
Fungos
Características macroscópicas e microscópicas
Identificação de estruturas reprodutoras
Teste da filamentação para identificação deCandida albicans
6.2.1.5. Syllabus:
Light and electronic microscopes. Magnification and resolving power.
Prokaryotic cell structure: peptidoglycan biosynthesis. Composition of walls from: Gram positive, Gram negative,
acid-fast bacteria.
Components external to cell wall. Components internal to CM
Microbial growth: growth curve, and methods to measure it; environmental factors; sterilization, disinfection and
anti-sepsis.
Microbial metabolism; bacterial genetics.
Phylogeny and bacterial taxonomy.
Brief presentation of Food and Environmental Microbiology.
General characteristics of Fungi.
Fungal diseases: superficial, sub-cutaneous, systemic and opportunistic mycoses.
Microbial Morphology
Staining: Simple and Gram
Direct wet mount
Microbial growth
Measurement of microbial growth;environmental factors for microbial growth
Isolation of pure cultures
Fungi:
Macroscopic and microscopic characteristics
Identification of reproductive structures
Identification ofCandida albicansby filamentation
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O conhecimento adquirido acerca da célula procariota, nos diversos componentes incluindo morfologia, habitats,
modos de crescimento e outros, permitem aos estudantes perceber a importância benéfica e maléfica destes
microrganismos na Vida do planeta. Estes conceitos são de âmbito geral e irão abrir horizontes em vários âmbitos,
nomeadamente, saúde, biotecnologia, ciência alimentar e ecologia, entre outros.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The knowledge acquired about the prokaryotic cell, including various components namely: morphology, habitats,
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and growth among other things, allow students to understand the importance of these beneficial and harmful
microorganisms in the Life of the planet. These concepts are of general scope, and horizons will be open in several
areas, including health, biotechnology, food science and ecology, among others.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas baseiam-se no modelo clássico de transmissão de conhecimentos, apoiadas em apresentações
de “power-point”. Durante a aula são colocadas questões com o objectivo de estimular a participação dos alunos e
avaliar a apreensão dos assuntos leccionados. Desta forma corrigem-se as limitações da exposição dogmática
permitindo uma interacção pedagógica entre professor e aluno.
Nas aulas laboratoriais executam-se os trabalhos propostos no programa laboratorial, com ajuda de uma ficha
laboratorial disponível na semana anterior à realização do trabalho.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 75.0%, Outra: Laboratorial – teste escrito (10%) e avaliação laboratorial (15%) - 25.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lessons are based in the classical model of knowledge transmission, using audio-visual
presentation to illustrate the various subjects explained. During the class questions are asked in order to stimulate
student participation and assess the learning outcomes. In this way dogmatic exposition limitations will be
corrected allowing a pedagogic interaction between teacher and student.
In laboratory classes, students execute the works proposed in the laboratorial program, with help of a laboratory
sheet available in the week prior to the realization of the work.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Other: Practical – written test (10%) and a laboratory evaluation (15%) - 25.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A maioria dos objetivos desta unidade curricular prende-se com a aquisição de conhecimentos e compreensão de
conceitos. As aulas magistrais permitem a explicação desses conceitos de forma facilmente percetível pelos
estudantes, e devido à interação professor-estudante pela colocação de questões acerca dos conceitos que estão
a ser lecionados, a compreensão destes torna-se mais fácil.
Nas aulas laboratoriais existe uma interação professor-estudante muito mais próxima, executando-se técnicas
básicas da Microbiologia, e fazendo-se uma interligação dos conceitos adquiridos na teórica e a sua aplicação na
prática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Most objectives of this course deals with the acquisition of knowledge and understanding of concepts. The
theoretical classes allow the explanation of these concepts in a way easily understandable by students, and due to
the teacher-student interaction by asking questions about the concepts that are being taught, the understanding of
these concepts becomes easier.
In laboratory classes there is a close interaction teacher-student, where they perform basic techniques of
microbiology, and the concepts acquired in the theoretical are applied in practical.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Microbiologia. Wanda Ferreira, J. C. Sousa e Nelson Lima. Lidel 2010
Microbiology -a Human Perspective Ed. Nester, E. W., Roberts, C. E., Pearsall, N. N. Anderson, D. G. and Nester, M.
T. 5thed. McGraw Hill, Inc.2007
Microbiology. Prescott, Harley and Klein ed. 6thed. McGraw Hill, Inc.2005
Brock Biology of Microorganisms. Madigan, Martinko and Parker ed. 12th ed. Pearson International Edition.2009
Microbiology. An Evolving Science. Slonczewski and Foster ed. 1th ed. W. W. Norton2009

Mapa X - Neurobiologia e Doença / Neurobiology and Disease
6.2.1.1. Unidade curricular:
Neurobiologia e Doença / Neurobiology and Disease
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Armanda Emanuela Castro Santos - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular pretende-se que os estudantes:
a) Adquiram conhecimento sobre as bases celulares e moleculares do funcionamento do sistema nervoso;
b) Compreendam o sistema nervoso como um sistema altamente organizado e dinâmico;
c) Adquiram conhecimento sobre os mecanismos moleculares de doença em algumas patologias do sistema
nervoso;
d) Compreendam os mecanismos moleculares subjacentes às estratégias terapêuticas (em utilização na prática
clínica ou em desenvolvimento) para determinadas patologias.
Esta unidade curricular tem também como objectivos:
e) Exercitar os estudantes na aquisição de informação actual sobre os mecanismos moleculares de doença
através da leitura e interpretação de artigos científicos originais e de revisão;
f) Exercitar os estudantes na apresentação oral de artigos de investigação científica;
g) Estimular os estudantes para a investigação na área das Neurociências.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit the students are expected to:
a) Develop perception on the cellular and molecular mechanisms of the nervous system functioning;
b) Understand the nervous system as a system highly organized and dynamic;
c) Develop perception on the molecular mechanisms of disease associated to various pathologies of the nervous
system;
d) Understand the molecular mechanisms underlying the therapeutic strategies – in clinical use or in development
– for some of the pathologies.
Other goals of this curricular unit include:
e) To educate the students in the acquisition of information on the molecular mechanisms of disease through the
interpretation of scientific articles (original papers and reviews);
f) To educate the students in the oral presentation of scientific articles;
g) To encourage the students for the research in Neurosciences.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estrutura e função do sistema nervoso.
2. Organização subcelular dos neurónios.
3. Transporte axonal.
4. Transmissão sináptica.
5. A sinapse GABAérgica.
6. A sinapse glutamatérgica.
7. Isquemia cerebral: mecanismos fisiopatológicos e estratégias terapêuticas na isquemia cerebral.
8. Epilepsia: mecanismos envolvidos na epileptogénese e mecanismos de acção de diversos anticonvulsivantes.
9. Doença de Alzheimer: sintomatologia e mecanismos moleculares envolvidos na patologia da doença de
Alzheimer; Estratégias terapêuticas na Doença de Alzheimer.
10. Apresentação e discussão de artigos científicos relativos aos mecanismos moleculares implicados nas
disfunções do sistema nervoso abordadas previamente nesta unidade curricular (trabalho de grupo dos
estudantes).
6.2.1.5. Syllabus:
1. General overview of the nervous system.
2. Sub-cellular organization of the neuron.
3. Axonal transport.
4. Synaptic transmission.
5. The GABAergic synapse.
6. The glutamatergic synapse.
7. Cerebral ischemia: physiopathological mechanisms and therapeutic strategies in cerebral ischemia.
8. Epilepsy: mechanisms of epileptogenesis and mechanisms of action of antiseizure drugs.
9. Alzheimer’s disease: clinical symptoms and molecular mechanisms involved in the pathology of Alzheimer’s
disease; Therapeutic strategies for Alzheimer’s disease.
10. Oral presentation and discussion of scientific papers related to the molecular mechanisms implicated in the
nervous system diseases focused previously in this curricular unit (student assignments).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O conteúdo programático da disciplina está organizado de forma a proporcionar conhecimento sobre o
funcionamento do sistema nervoso central numa situação fisiológica (o conteúdo programático relativo aos
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tópicos [1-6] permite que o estudante atinja os objectivos indicados nas alíneas [a-b]), e a facultar conhecimento
sobre os mecanismos moleculares de doença subjacentes a algumas patologias do sistema nervoso, bem como
sobre algumas estratégias terapêuticas em desenvolvimento (o conteúdo programático relativo aos tópicos [7-10]
permite que o estudante atinja os objectivos expressos nas alíneas [c-g]).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program of the curricular unit is organized in order to provide information on the physiology of the central
nervous system (the program regarding the [1-6] topics correlates with objectives described on [a-b] subsections),
as well as to provide information on the molecular mechanisms of disease for certain pathologies of the nervous
system, and the rational underlying therapeutic strategies under development (the program concerning the [7-10]
topics correlates with objectives described on [c-g] subsections).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São leccionadas aulas teóricas com apoio de material visual (apresentações power point e pequenos vídeos
científicos) nas quais é efectuada uma exposição dos conceitos mais relevantes sobre o assunto em estudo
procurando integrar essa informação com os dados experimentais que a suportam. Os alunos são estimulados a
intervir durante a aula, para que as aulas sejam participadas. As últimas aulas do semestre são reservadas para a
apresentação de artigos científicos originais pelos estudantes (artigos seleccionados pelo professor).

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 70.0%, Os alunos deverão apresentar e discutir um artigo científico original (trabalho de
grupo) - 30.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures supported by visual material (power pointpresentations and short scientific videos)covering the main
concepts on the subjects under study. Whenever possible, it is done a call upon the experimental data that support
the theory. Students are stimulated to intervene during the class. At the end, some classes are reserved for the
presentation of original scientific articles by the students (the instructor assigns readings).
Evaluation:
- Assessment (Exam - 70.0%, The students should present and discuss one scientific article (team work) - 30.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas permitem que os estudantes adquiram conhecimento sobre o funcionamento do sistema nervoso
central em situação fisiológica e também sobre os mecanismos moleculares de doença e as estratégias
terapêuticas usadas em determinadas patologias (objectivos expressos nas alíneas [a-d]). Por outro lado, a
apresentação oral de um artigo científico original sobre mecanismos moleculares de doença, relacionado com
matéria previamente leccionada, vai permitir aos estudantes consolidar o conhecimento exposto em aulas teóricas
anteriores e alcançar os objectivos expressos nas alíneas [e –g].
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures allow students to acquire information regarding the physiology of the central nervous system as well
as information concerning the pathological mechanisms and the therapeutic strategies for some neurodegenerative
diseases (objectives described in [a-d] subsections). On the other hand, the oral presentation of a scientific article
concerning molecular mechanisms of disease, related to the course syllabus, strengthens the information exposed
during the lectures and promotes the competencies stated on the [e-g] objective subsections.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Basic Neurochemistry: Principles of Molecular, Cellular, and Medical Neurobiology. Brady, Siegel, Albers and
Price, 2012, 8thed., Academic Press, MA, USA.
-Fundamental Neuroscience, Squire, Berg, Bloom, du Lac, Ghosh and Spitzer, 2012, 4th ed., Academic Press, San
Diego, USA.
-Neuroscience, Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia and White, 2012, 5thed., Sinauer Associates, Inc., MA,
USA

Mapa X - Nutrição Humana / Human Nutrition
6.2.1.1. Unidade curricular:
Nutrição Humana / Human Nutrition
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Gonçalves Barreto Oliveira Castilho - T + TP = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos da Nutrição Humana são:
Transmitir ao estudante as competências que permitam divulgar conhecimentos sobre o papel para a saúde e
bem-estar que a alimentação correcta desempenha relativamente a diversas doenças como Obesidade, Doenças
Cardiovasculares, Diabetes Mellitus, Diversas Patologias Cancerígenas, Alcoolismo, Desordens do Comportamento
Alimentar;
Sensibilizar os consumidores para a rotulagem dos produtos alimentares e como utilizar essas informações para
salvaguardar a saúde. Providenciar informação adequada para os produtos que são dispensados em Farmácias,
Para-Farmácias, Supermercados, como leite em pó, produtos destinados a alimentação infantil, suplementos
dietéticos, produtos de emagrecimento;
Alertar para interacções entre alimentos e medicamentos;
Estimular a participação activa do estudante tanto nas aulas teóricas como nas aulas teórico-práticas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Human Nutrition subject aims to provide students with the skills to disseminate knowledge about the role for health
and well-being that proper nutrition plays as it relates to several diseases, including Obesity, Cardiovascular
Disease, Diabetes Mellitus, Cancer, Alcoholism and Eating Disorders. It also aims to educate consumers about the
nature of the overall nutritional information included on labels and how to use it in order to safeguard their health
as well as providing adequate information on products that are dispensed in pharmacies, para-pharmacies and
supermarkets, such as milk for babies, baby food, dietary supplements and slimming products. Finally it teaches
students to be on the lookout for interactions between food and medicine. Active participation of the students both
in lectures and in practical classes is encouraged.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teóricas:História da Alimentação. Balança Alimentar. Alimentação dos Portugueses. Grupos de Alimentos. Tabelas
de Composição de Alimentos. Roda e Pirâmide Alimentar. Macronutrientes (Proteínas, Lípidos e Hidratos de
Carbono); Micronutrientes (Vitaminas e Minerais), Fibra Alimentar . Água. Nutrição durante o ciclo da vida:
gestação, lactação, infância, velhice. Nutrição em Situações Patológicas como: Obesidade, Diabetes, Hipertensão
Arterial, Cancro, Alcoolismo, Desordens do Comportamento Alimentar. Alimentação Artificial. Suplementos
Alimentares. Interacção Alimentos-Medicamentos.
Aulas teórico práticas: Como redigir um trabalho Científico. Valor energético dos alimentos. Metabolismo basal.
Avaliação do Estado Nutricional: Parâmetros antropométricos; Avaliação do consumo alimentar; Avaliação
bioquímica. Tipos de dietas. Dietas de emagrecimento não equilibradas. Apresentação e defesa dos trabalhos de
grupo.
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures: History of Food; Food balance; Food habits of the Portuguese people; Food Groups; Characteristics and
properties of different food groups; Food Composition tables; Food wheel; Food Pyramid; Nutrients:
Macronutrients (Proteins, Lipids and Carbohydrates); micronutrients (vitamins and minerals); Dietary Fiber; Water;
Balanced diet. Nutrition during the life cycle – pregnancy, lactation, childhood and old age; Nutrition in Pathological
Situations of Large Prevalence: Obesity, Diabetes, Hypertension, Cancer, Alcoholism and Eating Disorders.
Artificial feeding; Functional foods; Food Suplements; Food Drug Interaction.
Theoreticalpractice:How to write a scientific paper. Energy value of foods. Basal metabolism. Assessment of
Nutritional Status: Anthropometric parameters. Assessment of food intake. Biochemical assessment. Diet types.
Unbalanced weight loss diet. Team paper presentation and discussion.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos desta Unidade Curricular têm em vista uma aprendizagem da Nutrição Humana,
especialmente orientada para os diferentes períodos do ciclo da vida (gestação, lactação, infância,
pré-adolescência, adolescência e velhice), bem como em situações patológicas de grande prevalência na
sociedade ocidental (obesidade, diabetes, hipertensão arterial, aterosclerose, osteoporose, cancro, alcoolismo e
transtornos do comportamento alimentar). O conhecimento destas temáticas permite ao estudante adquirir as
competências que levam à promoção hábitos alimentares saudáveis e de uma melhor saúde pública.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus for this course is especially geared to the development of knowledge of the different periods of the
human life cycle (pregnancy, lactation, childhood, preadolescence, adolescence, adult and old age), as well as of
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pathological situations of high prevalence in western society (obesity, diabetes, hypertension, atherosclerosis,
osteoporosis, cancer, alcoholism and eating disorders). This will provide students with a skill set that enable them
to promote healthy feeding habits and, thus, better public health.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas e dialogadas e orientação tutorial
Avaliação:
- Avaliação Contínua (Frequência - 50.0%, Outra - 5.0%, Trabalho de investigação - 35.0%, Trabalho laboratorial ou
de campo - 10.0%)
- Avaliação Final (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository and dialogued classesand tutorials
Evaluation:
- Continuous Assessment (Frequency - 50.0%, Laboratory work or Field work - 10.0%, Other - 5.0%, Research work 35.0%)
- Final Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A exposição e explicação dos temas propostos é feita de modo a promover a participação e envolvimento dos
estudantes no seu processo de ensino e aprendizagem, bem como a desenvolver a sua autonomia, nomeadamente
através de discussão aberta dos temas tratados e da aplicação destes conhecimentos nas aulas teórico-práticas,
em que são promovidos os estudos de caso. Esta metodologia é essencial para sensibilizar os estudantes para os
conteúdos programáticos desta unidade curricular, por forma a conceder-lhes crescente autonomia para o seu
projecto profissional no sector farmacêutico, independentemente da área onde venham a desenvolver a sua
actividade.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures and exposés of the proposed themes are conducted so as to promote active participation in classes
and the engagement of students in their learning process. This is achieved through the use of class discussions
and practical application of these themes in the classroom with case studies. This methodology is essential to
motivate students to the syllabus of the course and develop in them an ever greater autonomy for their work in the
pharmaceutical sector, regardless of the specific area where they will develop their activity.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aranceta J.(2001) Nutrición Comunitaria. Ed. Fox Cameron
F. A. Gonçalves Ferreira (1994) Nutrição Humana - Fundação Calouste Gulbenkian Lisboa
F. Ramos, L. Santos, M. C. Castilho, M.G.Campos (2014) Medicamentos, Alimentos e Plantas: As Interacções
esquecidas, Editor- Hollyfar, Lisboa,
J. Aranceta, Ll.Serra Majen, R. Ortega, A. Entrala y A. Gil. ( 2002) Las Vitaminas en la Alimentación de los
Españoles. Estudio Eve, Editorial Médica Panamericana
Luís Horta,(2006) A Nutrição no Desporto, Ed Caminho 3.ª edição
Mataix, J. (2002), Nutrición y alimentación humana. Ergón. Masson. Barcelona
Maurice E. Shils James A. Olson Moshe Shike A. Catharine Ross , (2002) Tratado de Nutrição Moderna na Saúde
e na Doença, Editora: Manole , Madrid
Nutrición y Dietoterapia de, Krause (2000) 10.ª edición. México: McGraw-Hill Interamericana

Mapa X - Organização e Gestão Farmacêutica / Pharmaceutical Administration and Organization
6.2.1.1. Unidade curricular:
Organização e Gestão Farmacêutica / Pharmaceutical Administration and Organization
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Victoria Bell - T + TP = 45.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
António Augusto Miranda Lemos Romão Donato - TP = 60.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Dotar os alunos de conhecimentos essenciais da moderna organização e gestão de uma farmácia de oficina.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Give students the essential knowledge of modern organization and management of a dispensing pharmacy.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Apresentação e objectivos da disciplina. Recomendações bibliográficas.
2. A organização e gestão numa Farmácia de Oficina: sua função e seu papel na sociedade moderna.
3. Aquisição/obtenção da farmácia do ponto de vista da organização e gestão farmacêutica.
4. A organização e a gestão do espaço de uma farmácia.
5. A relação comercial entre a farmácia e o público: sua gestão
6. A gestão do serviço prestado numa farmácia de oficina
7. A função da gestão numa farmácia de oficina: boas práticas de gestão na farmácia
8. Alguns aspectos práticos da aplicação da legislação farmacêutica à farmácia de oficina e aos medicamentos
manipulados.
9. Especificidades da organização e gestão de uma farmácia de oficina.
10.Gestão e dispensa de medicamentos de outros produtos
11.Protocolos e serviços farmacêuticos
12.Contratos, pagamentos, remunerações
13.Balanço
14.Relações com outras instituições
6.2.1.5. Syllabus:
1. Presentation and objectives of the course. Recommendations bibliography.
2. The organization and management in a community pharmacy: its function and its role in modern society
3. The acquisition of pharmacy in terms of organization and management of pharmaceuticals
4. The organization and the management of a pharmacy
5. The commercial relationship between the pharmacy and the public
6. The management of the service provided in a dispensing pharmacy
7. The role of management in a dispensing pharmacy. Good administration practices in a pharmacy
8. Some practical aspects of the pharmaceutical law dispensing pharmacy and medicines handled (manipulated)
9. Specifics of the organization and management of the community pharmacy
10.Pharmaceutical administration in the community pharmacy: medicines and another products
11. Protocols and pharmaceutical services.
12. Contracts, payments and salaries.
13.The balance sheet
14. The relationship with other institutions
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa foca os assuntos mais relevantes da organização e gestão das farmácias de oficina: organização e
gestão dos recursos humanos, dos recursos materiais e dos recursos financeiros. As aulas teóricas são de
exposição dos temas enquanto se discutem vários tópicos nas aulas práticas. Desta relação atingem-se os
objectivos propostos que são dotar os alunos de conhecimentos essenciais da moderna organização e gestão de
uma farmácia de oficina.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program focuses on the most relevant issues of the organization and management of community pharmacies:
organization and management of human resources, material resources and financial resources. The lectures are
the exposure of themes while discussing various topics in practical classes. This relationship are achieved the
objectives, which are to provide students with essential knowledge of modern organization and management of a
pharmacy shop.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição A metodologia de ensino está relacionada com os assuntos do programa
Aulas teórico-práticas de discussão de tópicos e análise de problemas

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures
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Practical classes to discuss topics and problems

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas são expositivas. As aulas práticas são de aprofundamento, reflexão e análise de alguns casos
específicos leccionados nas aulas teóricas. Pretende-se que os alunos apreendam novas matérias como as que
são lecionadas nas aulas teóricas e por isso as aulas de exposição são as mais adequadas. A análise e reflexão de
alguns pontos do programa teórico é feita nas aulas práticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures are exposure. The practical classes are deepening, reflection and analysis of specific cases taught in
theoretical class. It is intended that students seize new materials such as those taught in lectures and so the
exposure classes are the most appropriate. The analysis and reflection of some parts of the theoretical program is
done in practical classes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AGUIAR, AH — Gerir a farmácia do próximo milénio. Aumentar a competitividade, 2ª ed., Lisboa, AJE, 2001.
AGUIAR, AH — Medicamentos, que realidade? Passado, presente e futuro, Lisboa, Ferreira & Bento, 2002.
AGUIAR, AH — A gestão da farmácia. Ultrapassar os novos desafios, Lisboa, AJE, 2007.
AGUIAR, AH — Boas Práticas de Gestão na Farmácia, Lisboa, Hollyfar, 2012
AGUIAR, AH — Gestão da farmácia orientada para a maximização sustentável do valor, Coimbra, Tese de
Doutoramento
FFUC, 2014.
ALMEIDA, FN — Psicologia para gestores. Comportamento de sucesso nas organizações, Lisboa, McGraw-Hill,
1995.
BARBOSA, CM — Formulário Galénico Português, Lisboa, CETMED, 2000.
Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária. 3ª ed. Lisboa: OF, 2009.
MAÇÃES, MAR — Manual de gestão moderna. Coimbra: Almedina, 2015.
SÁ, JV e — Gestão na prática, 2 vols., Lisboa, UTL / Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2001.
SOARES, MA — Medicamentos não prescritos, 2ª ed., Lisboa, ANF, 2002.

Mapa X - Parasitologia e Análises Parasitológicas / Parasitology and Parasitological Analyses
6.2.1.1. Unidade curricular:
Parasitologia e Análises Parasitológicas / Parasitology and Parasitological Analyses
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Céu Rodrigues Sousa - PL + T = 180.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Ana Miguel Duarte Matos Silva - PL = 60.00
- Sara Margarida dos Santos Domingues - PL = 90.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular tem como objetivo o estudo dos parasitas e das parasitoses de modo dinâmico, salientando
as suas causas e consequências, as relações parasita-hospedeiro, a patogénese, as manifestações clínicas e
diagnóstico, bem como a epidemiologia, profilaxia e terapêutica
Pretende-se que o estudante:
Adquira conhecimento na classificação dos principais grupos de parasitas que infetam o homem: protozoários,
helmintas e artrópodes
Obtenha conhecimento sobre a distribuição geográfica dos parasitas
Descreva o ciclo de vida de cada parasita, as formas de transmissão e disseminação
Adquira competências na área do controlo e prevenção de doenças parasitárias
Adquira capacidade de diferenciar os parasitas com base nas características estruturais
Discuta os processos clínicos associados aos parasitas patogénicos
Discuta a importância das doenças parasitárias emergentes e oportunistas
Adquira competências nas áreas do diagnóstico e tratamento das doenças parasitárias
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course of Parasitology and Parasitological Analysis aims to study parasites and parasitic diseases highlighting
the causes and consequences, the host-parasite relationships, the pathogenesis, the symptoms and diagnosis, as
well the epidemiology, prevention and therapy.
It is intended that student:
- Acquire knowledge in the classification of major groups of parasites of medical importance: protozoa, helminths
and arthropods;
- Gain knowledge about the geographical distribution of parasites;
- Describe the life cycle of each parasite and its implications on the transmission and dissemination;
- Acquire skills in the control and prevention of parasitic diseases;
- Discuss the clinically processes associated with each of the pathogenic parasites;
- Gain knowledge about the importance of emergent and opportunistic parasitic diseases;
- Acquire skills in diagnostic and treatment of parasitic diseases.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Parasitologia: parasitismo, parasita e hospedeiro; portador e reservatório; localização dos
parasitas; especificidade parasitária; ciclos de vida e vias de transmissão.
2. Interações parasita-hospedeiro: patogenia e virulência; imunidade contra protozoários e helmintas;
imunopatologia; evasão imunitária.
3. Protozoários parasitas do homem pertencentes ao Phylum Sarcomastigophora e ao Phylum Apicomplexa:
estudo da morfologia, biologia, epidemiologia, patogénese, sintomatologia, diagnóstico, tratamento, profilaxia e
controlo.
4. Helmintas parasitas do homem pertencentes ao Phylum Plathyhelminthes eao Phylum Nemathelmintes: estudo
da morfologia, biologia, epidemiologia, patogénese, sintomatologia, diagnóstico, tratamento, profilaxia e controlo
5. Fármacos Antiparasitários: mecanismos de ação e de resistência
6. Métodos laboratoriais aplicados ao diagnóstico parasitológico: métodos diretos, técnicas de concentração,
culturas, métodos imunológicos e moleculares.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Parasitology: parasitism, parasite and host; carrier and reservoir; location of parasites; host
specificity; life cycles and routes of transmission.
2. Host-parasite interactions: pathogenesis and virulence; immunity to parasitic protozoa and helminths;
immunopathology; immune evasion.
3. Protozoa belonging to Phylum Sarcomastigophora and Phylum Apicomplexa: study of morphology, biology,
epidemiology, pathogenesis, symptoms, diagnosis, treatment, prevention and control.
4. Helminths belonging to Phylum Plathyhelminthes and Phylum Nemathelmintes: study of morphology, biology,
epidemiology, pathogenesis, symptoms, diagnosis, treatment, prevention and control.
5. Anti-protozoan and anti-helminths drugs: mechanisms of action and resistance.
6. Laboratory methods applied to parasitological diagnosis: direct methods, concentration techniques, cultures,
immunological and molecular methods.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O conteúdo programático está estruturado de forma articulada e sequencial. Inicialmente, o estudante adquire
conhecimento geral sobre os parasitas, a epidemiologia das doenças parasitárias e as interações parasitahospedeiro. Posteriormente, os parasitas que infetam o homem e as doenças que provocam serão apresentados
por blocos temáticos tendo em atenção a classificação taxonómica: protozoários, helmintas e artrópodes. A
articulação do conhecimento sobre a e distribuição geográfica dos parasitas, a biologia e bioquímica do parasita e
os processos patológicos da infeção vão permitir que o estudante adquira competências específicas nas áreas do
controlo e prevenção das parasitoses, diagnóstico e terapêutica.Em contexto laboratorial e em articulação com o
conteúdo teórico, a realização de métodos com o objetivo de caracterizar e identificar os parasitas, permite que o
estudante aprenda a diferenciar os parasitas e adquira competências na área do diagnóstico laboratorial das
parasitoses
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the course is structured and articulated sequentially. Initially, the student acquires general
knowledge about the parasites, the epidemiology of parasitic diseases and parasite-host interactions. Later, the
parasites that infect man and the diseases they cause will be presented by thematic blocks taking into account the
taxonomic classification: protozoa, helminths and arthropods. The articulation of knowledge about geographical
distribution of parasites, parasite biology and biochemistry and pathological processes of infection will allow the
student to acquire knowledge and specific expertise in the areas of control and prevention of parasitic diseases,
diagnosis and therapy. In laboratory context and in conjunction with the theoretical, the realization of methods to
characterize and identify parasites, allows the student to distinguish parasites and acquire skills in the laboratory
diagnosis of parasitic diseases.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As aulas teóricas são de frequência não obrigatória e baseiam-se no modelo tradicional de transmissão de
conhecimentos, com apresentações eletrónicas ilustrativas dos conteúdos programáticos. Durante as aulas são
colocadas questões para estimular a participação do estudante, avaliar a compreensão e integração dos assuntos.
As aulas laboratoriais são de frequência obrigatória e a avaliação contínua é implementada. Os planos das aulas
com a identificação das atividades que vão ser desenvolvidas bem como material didático (tipo tutorial) são
fornecidos antecipadamente aos estudantes.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 75.0%, Mini Testes - 10.0%, Trabalho laboratorial ou de campo - 15.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures are not compulsory and are based on the classical model of knowledge transmission, supported on
electronic presentations, illustrative of the syllabus. During classes, questions are raised in order to encourage
student participation, to assess the understanding of the subjects and develop the interaction between teacher and
student. The laboratory classes are compulsory and continuous assessment methodology is implemented. The
lesson plans, identifying the activities that will be developed, and educational material support (tutorial type) are
provided in advance to students.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 75.0%, Laboratory work or Field work - 15.0%,
Mini Tests - 10.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas permitem que os estudantes adquiram gradualmente e de uma forma estruturada os
conhecimentos sobre os parasitas e as doenças que provocam, as relações parasita-hospedeiro, manifestações
clínicas e diagnóstico, a epidemiologia, profilaxia e terapêutica. O exame escrito contempla a avaliação de
aquisição de conhecimentos através de perguntas do tipo teste de resposta múltipla e a avaliação da
conceptualização, compreensão e capacidade síntese será realizada com base em perguntas de resposta curta que
obrigam o estudante a interligar os conhecimentos. As aulas práticas laboratoriais incidem sobre a caracterização
e identificação de parasitas, promovendo a consolidação do conhecimento adquirido nas aulas teóricas. A
avaliação contínua estimulará os estudantes a um trabalho regular e inclui a realização de mini-testes temáticos
(protozoários, helmintas e artrópodes) e um exame laboratorial, permitindo avaliar as competências na
identificação estrutural dos parasitas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures allow students to acquire knowledge about the parasites and parasitic diseases that cause,
highlighting the host-parasite relationships, pathogenesis, clinical manifestations and diagnosis, as well as the
epidemiology, prevention and therapy. The written examination will include evaluation of knowledge acquisition
through questions such as multiple choice and alternative response and the evaluation of conceptualization,
understanding and synthesis capacity will be based on short answer questions that compel the student to
associate and applied the knowledge. The laboratory classes focus on the characterization and identification of
parasites, facilitating the consolidation of knowledge exposed in lectures. The continuous assessment encourages
students to regular work and includes thematic mini-tests (protozoa, helminthes and arthropods) and a laboratory
examination allowing assesses the skills acquired in the structural identification of parasites.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
David T. John, and William A. Petri, “Markell & Voge´s Medical Parasitology 2013, 9ª ed., Elsevier.
Luís Rey “Bases da Parasitologia Médica” 2011, 3ª ed., Guanabara Koogan S.A.
Male, D., Brostoff, J., Roth, D. B. and I. Roitt “Roitt´s Essential Immunology” 2011, 12ª ed. Elsevier Mosby
Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, and Michael A. Pfaller “Medical Microbiology” 2013, 7ª ed. Elsevier Mosby.
htpp://www.dpd.cdc.gov/dpdx/
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/tdr/en/

Mapa X - Plantas Medicinais / Medical Herbs
6.2.1.1. Unidade curricular:
Plantas Medicinais / Medical Herbs
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Graça Ribeiro Campos - PL + T = 126.00
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6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Artur Manuel Bordalo Machado Figueirinha - PL + T = 133.50
- Carlos Manuel Freire Cavaleiro - PL + T = 46.50
- Lígia Maria Ribeiro Pires Salgueiro Silva Couto - PL + T = 24.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ministrar conhecimentos de etnofarmacologia e demonstração da bioactividade. Focar a importância das Plantas
Medicinais no desenvolvimento, produção de fármacos de origem vegetal e aplicação terapêutica. Métodos
extractivos, caracterização fitoquímica e dosagem de constituintes bioactivos, por recurso a métodos analíticos.
Evidenciar interações, toxicidade e efeitos adversos que resultam da utilização de Plantas Medicinais e/ou seus
fitoconstituintes.
Boas práticas relacionadas com as Plantas Medicinais e produtos derivados.
Competências: Reconhecimento macroscópico e microscópico das Plantas Medicinais com recurso aos
exemplares da Escola Médica do Jardim Botânico da UC. Aconselhamento da utilização segura de extractos e/ou
fitoconstituintes com eficácia terapêutica. Controlo de qualidade de Plantas e extractos. Investigação com Plantas
Medicinais, como matéria-prima vegetal para a síntese e/ou hemi-síntese de novas moléculas bioactivas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Ethnopharmacology knowledge and of bioactivity. Importance of Medicinal Plants in the developmen, production of
plant-derived drugs and its therapeutic application. Extractive methods, phytochemical characterization and dosage
of bioactive constituents, using trivial and sophisticated analytical methods. Evidence interactions, toxicity and
adverse effects.Best practices related to medicinal plants and derived products. Skills to:
Macroscopic and microscopic recognition of Medicinal Plants using the examples from Medical School of the
Botanical Garden (University of Coimbra). Advice on safe use extracts and/or phytochemicals from Medicinal
Plants with therapeutic efficacy. Quality control of plants and their extracts. Medicinal Plant Research, as a source
of drugs and raw material for synthesis and / or hemi-synthesis of new bioactive molecules.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Plantas Medicinais(PM) como recurso terapêutico e pesquisa de novos compostos bioactivos. Critérios e
metodologias para a sua seleção: etnobotânica, etnofarmacologia e quimiotaxonomia. Fatores responsáveis pela
variabilidade química. Biodiversidade e impacto na saúde humana
Obtenção e produção de fármacos.Boas práticas agrícolas, colheita e conservação de PM. Métodos gerais de
obtenção de extractos e constituintes bioactivos. Controlo de PM usadas em fitoterapia e aromaterapia: expansão e
riscos. Plantas tóxicas.
Qualidade, segurança e eficácia em produtos à base de PM. Elucidação estrutural de fitoconstituintes, em matrizes
vegetais: estratégias combinando técnicas cromatográficas de alta resolução e espetroscópicas
Processos gerais descreeningde bioatividades e relação estrutura/actividade. Estratégia de pesquisa terapêutica.
Macroscópia e microscópia de PM, ações farmacológicas, usos, interações medicamentosas, contra-indicações,
precauções mecanismos de acção. Bioatividade
6.2.1.5. Syllabus:
Medicinal Plants(MP) as a therapeutic resource integrated in World Health Organization Strategy. Methodologies for
MP: ethnobotany, ethnopharmacology,chemotaxonomy.Chemical variability. Biodiversity and impact on human
health.
Good agricultural practices, harvesting and conservation MP. Methods for extraction and bioactive constituents.
Production, processing and control of MP and aromatherapy: expansion and risks. Toxic plants.
Quality, safety and efficacy of herbal products. Structural Elucidation: strategies approach that combines high
resolution chromatography and spectroscopy.
Screening of bioactivities and evaluation of structure/activity as strategy for research of new therapeutic molecules.
Macroscopic and microscopic description of Medicinal Plants, pharmacological actions, uses, drug interactions,
contraindications, precautions and / or mechanisms of action of existing plants and / or compounds in them, whose
bioactivity
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta unidade curricular visa ensinar as Plantas Medicinais enquanto Fármacos usados em terapêutica assim como
medicamentos à base de plantas. Neste âmbito o aluno de Ciências Farmacêuticas adquire um conhecimento
aprofundado das mesmas do ponto de vista da segurança, eficácia, preparação das mesmas a nível industrial e
ainda o seu controlo de qualidade. Os alunos ficam com orientação adequada para intervir no seu contexto
profissional garantindo a aquisição de competências que permitam uma aprendizagem ao longo da vida de um
modo fundamentalmente auto-orientado e autónomo
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course seeks to acquire knowledge about Medicinal Plants used for therapeutical purposes and Medicines
(Drugs) made with them. In this context a student of Pharmaceutical Sciences will have the knowledge about
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security, effectiveness and how prepare these herbal drugs at industrial level and yet its quality control. The
students gain proper guidance know-how to intervene in their professional context and also ensure the acquisition
of competencies that allow a life-long learning in a self-oriented and independent way
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino incluem aulas magistrais e aulas laboratoriais e ainda temas de discussão que são
preparados pelos alunos e partilhados com todos os intervenientes na unidade de ensino.
Avaliação:
- Avaliação Contínua (Mini Testes - 80.0%, Resolução de problemas - 20.0%)
- Avaliação Final (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies include master classes and laboratory classes and also discuss issues that are
prepared by the students and shared with all stakeholders in the teaching unit. There are two optional types of
evaluation

Evaluation:
- Continuous Assessment (
Mini Tests - 80.0%, Resolution Problems - 20.0%)
- Final Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino de Plantas Medicinais passa por uma componente teórica em que o aluno aprende a reconhecer estes
fármacos e a associar-lhes o tipo de constituintes químicos que os constituem de modo a saber avaliar quais são
os compostos activos seguros que vai poder usar e quais os que mais toxicidade induzem podendo nas aulas
laboratoriais aplicar técnicas laboratoriais de extracção e de controlo de qualidade de matérias primas e de
produtos acabados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching of Medicinal Plants undergoes a theoretical component in which the student learns to recognize these
drugs and to associate them with the type of chemical constituents that are in order to know how to evaluate which
are the active compounds safe going to use and what what else induce toxicity. Laboratory classes complement
this study learning laboratory extraction techniques and quality control of raw materials and finished products.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bruneton, J.Pharmacognosie. Phytochimie. Plantes Médicinales, 3ª ed. Technique & Documentation,Paris,1999
Campos M.G. & Proença da Cunha A.Efeitos tóxicos no Homem e animais domésticos das plantas tóxicas
espontâneas em Portugal.Associação Nacional das Farmácias,2001
Chevalier AEnciclopédia de Plantas Medicinais, 1996
Mukherjee, P.Quality Control of Herbal Drugs. Apothecaries, New Delhi, 2002
Proença da Cunha, A.et al.Farmacognosia e Fitoquímica. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2005
Proença da Cunha A, Roque O.Plantas Medicinais da Farmacopeia Portuguesa,Fundação Calouste Gulbenkian,
Lisboa 2008
Proença da Cunha Aet al.Plantas e Produtos Vegetais em Fitoterapia, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 2003
Samuelsson, GDrugs of Natural Origin. 4th ed. Apotekarsocieteten, 1999
Simões CMOet al.Farmacognosia – da planta ao medicamento, 5ª ed., Editora da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 2003
Volák J, Stodola J, Severa F.Plantas Medicinais, 1990

Mapa X - Preparações de Uso Veternário / Preparation for Veterinary Use
6.2.1.1. Unidade curricular:
Preparações de Uso Veternário / Preparation for Veterinary Use
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos Canotilho Lage - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular compreende a apresentação de matérias relativas ao estudo dos diferentes tipos de formas
farmacêuticas usadas na medicação animal e dosagens dos ativos de acordo com as diferenças entre diferentes
espécies animais e dentro da mesma espécie animal. São abordados parâmetros farmacocinéticos para
estabelecer a dose medicamentosa e fazer a determinação de resíduos nos tecidos animais, prejudiciais para o
consumo humano. Também é desenvolvida matéria sobre medicação através da comida e da água de beber, assim
como sobre aditivos alimentares. É dado a conhecer material usado na administração de medicamentos
veterinários..
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit includes the presentation materials for the study of different types of dosage forms used in pet
medication and dosages of active ingredients according to the differences between different animal species and
within the same animal species. To establish pharmacokinetic drug dose and make the determination of residues in
animal tissues, harmful for human consumption parameters are addressed. Is also developed story about
medication through food and drinking water as well as on food additives. It is made known material used in
veterinary medication administration..
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Introdução ao estudo de preparações de uso veterinário: conceitos mais relevantes no âmbito da disciplina.
• Aspetos regulamentares sobre medicamentos para uso veterinário.
• Diferenças fisiológicas entre espécies animais e sua influência na administração de fármacos.
• Diferenças fisiológicas dentro da mesma espécie animal e sua influência na administração de fármacos.
• A farmacocinética na deteção de resíduos de fármacos.
• As formas farmacêuticas utilizadas na medicação animal: vantagens e inconvenientes da sua administração nos
diferentes tipos de animais.
• Formulação de diferentes formas farmacêuticas: formas líquidas, sólidas, pastosas e em aerossol
• Formulação de medicamentos a incluir na água de beber e na ração.
• Produtos de higiene e outros produtos veterinários.
• Equipamento especializado para administração dos medicamentos a animais.
• Algumas doenças mais comuns em animais: sua prevenção e formulação adaptada
6.2.1.5. Syllabus:
• Introduction to the study of preparations for veterinary use: most relevant concepts within the discipline.
• Regulatory aspects of medication for veterinary use.
• Physiological differences between animal species and their influence on drug delivery.
• Physiological differences within the same animal species and their influence on drug delivery.
• The pharmacokinetics in the detection of residues of drugs.
• Dosage forms used in animal medicine: advantages and disadvantages of its administration to the different types
of animals.
• Formulation of different dosage forms: liquid forms, solid, pasty aerosol.
• Formulation of drugs for inclusion in food and drinking water.
• Toiletries and other veterinary products.
• Specialized equipment for administration of drugs to animals.
• Some common diseases in animals: their prevention and adapted formulations.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estudo das diferentes vias de administração é o melhor caminho para os estudantes compreenderem que os
fatores anatómicos e fisiológicos, condicionam a libertação do fármaco. Assim, a cinética de libertação dos
fármacos é diferente em função do meio animal.
Por outro lado, uma vez o fármaco absorvido, a distribuição, a metabolização e a excreção, podem ser
caracterizadas, recorrendo-se ao cálculo de parâmetros farmacocinéticos. Estes parâmetros ajudam, em muito,
todo o processo de monotorização de fármacos atingindo-se vários objetivos da unidade curricular (Quantificar
processos recorrendo a parâmetros farmacocinéticos; ajustar dados experimentais de Cp “versus“ tempo a
modelos farmacocinéticos e estimar e prever a evolução de concentração plasmática de fármacos “versus” tempo).
O estudo da biodisponibilidade e da bioequivalência é fundamental para os estudantes entenderem novas
propostas de formulações mais eficazes, mais seguras e de custo mais reduzido
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The study of different administration routes is the best way to understand that anatomical and physiological factors
affect drug release from the dosage form. Thus, the release kinetics of the drug depends on the animal medium.
Moreover, once the drug is absorbed, the distribution, metabolism and excretion may be characterized by
calculation of pharmacokinetic parameters. These parameters help a lot in monitoring the drug during the whole
bioprocess: various objectives of the course are reached (Quantifying processes using pharmacokinetic
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parameters; fitting experimental data of plasma concentration "versus" time and simplified pharmacokinetic
models to estimate and predict the evolution of plasma drug concentration "vs." time).
The study of bioavailability and bioequivalence is crucial for students to understand new proposals for more
effective, safe and lower cost formulations in veterinary medicine
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Com vista à prossecução dos objetivos definidos para a unidade curricular, a metodologia de ensino utilizada é:
AULAS TEÓRICAS
Método expositivo apoiado por meios eletrónicos (fundamentalmente slides e vídeos)
Indução para participação dos estudantes em atividades científicas afins

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In order to achieve the objectives set for the course, the teaching methodology used is:
Lectures
Expository method supported by electronic means (basically slides and videos)
Induction for student participation in scientific like.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino de Preparações de uso Veterinário visa dotar o estudante de conhecimentos de natureza teórica e prática,
útil para o exercício profissional, pelo que recorre a formatos já estabelecidos. A componente teórica introduz
saberes de grande rigor e atualidade científica pelo que o método expositivo torna-se adequado, ajudando os
estudantes a correlacionar o conhecimento teórico com a necessidade de resolver problemas concretos da prática
profissional e que se traduzem, fundamentalmente, no domínio dos parâmetros farmacocinéticos..
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Veterinary Dosage Forms provide students with knowledge of theoretical and practical, useful for professional
practice, by making use of traditional formats. The theoretical component introduces knowledge of scientific rigor
and relevance by the lecture method becomes appropriate. The theoretical and practical component aims to help
students to correlate the theoretical knowledge with the need to solve real problems of professional practice and
which result primarily in the field of pharmacokinetic parameters..
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- The Veterinary Journal
- Journal of Veterinary Science & Technology
- Veterinary Clinics of North America - Food Animal Practice
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1. Decreto-Lei nº 148/2008 de 29 de Julho. Estabelece o regime jurídico dos medicamentos veterinários.
2. Decreto-Lei nº 314/2009 de 29 de Outubro. Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2009/9/CE, de 10
de Fevereiro.
3. B. P. Comission (2013), British Pharmacopoeia 2013, Veterinary Vol. 1, 2, 3, 4, 5 , , London. PLS Books.
4. Michael J. Rathbone and Arlene McDowell (2012), Long Acting Animal Health Drug Products: Fundamentals and
Applications, New York, Springer.
5. Gregory E. Hardee and J. Desmond Baggo (1998), Development and Formulation of Veterinary Dosage Forms,
Second Edition, New York, Marcel Dekker, Inc.
6. Adams-Booth (2003) – Farmacologia e Terapêutica em Veterinária.8ª ed. Lisboa, Editora Nova Guanabara.
7. Jack Blodinger (1983) – Formulation of Veterinary Dosage Forms. Vol. 17. New York, Marcel Dekker, Inc..
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Mapa X - Quimica Analítica / Analytical Chemistry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Quimica Analítica / Analytical Chemistry
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Jorge Ramos - PL + T = 135.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Luís Miguel Santos Loura - PL = 60.00
- Mário Túlio dos Santos Rosado - PL + T = 75.00
- Paulo Eduardo Martins de Castro Neves de Abreu - PL = 60.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre, o estudante que vier a ser considerado apto, deve ser capaz de equacionar um processo de
quantificação química, tendo em consideração os diferentes equilíbrios químicos envolvendo espécies químicas
em solução aquosa. Por outro lado, deve conhecer e ser capaz de executar metodologias analíticas volumétricas e
gravimétricas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester, the student should be able to balance chemical equations, according to the different
chemicalequilibrium involving chemical species in aqueous solutions. Students should also be able to apply
knowledge and develop volumetric and gravimetric analytical methodologies.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
Equipamento básico. Terminologia. Valores numéricos, grandezas, unidades. Concentração química. Preparação
de soluções.
Caracterização da medição e resultados. Erro experimental. Testes estatísticos. Erros frequentes no processo
analítico. Sinais. Padrões.
Amostragem. Separação entre analito e interferentes.
Equilíbrio Químico. Constante de equilíbrio. Sistemas homogéneos e heterogéneos. Equilíbrio múltiplo. Fatores
que afetam o equilíbrio.
Equilíbrio ácido-base em solução aquosa. O conceito de pH. Soluções tampão. Tratamento geral do equilíbrio
ácido-base. Volumetria de ácido-base.
Complexometria. Propriedades do EDTA. Curvas de titulação. Exemplos
Oxidação-redução. Células eletroquímicas e potenciais de elétrodo. Volumetria redox.
Solubilidade e produto de solubilidade. Formação de precipitados. Precipitação seletiva. Volumetria de
precipitação. Gravimetria.
Introdução à cromatografia. Retenção, seletividade, alargamento de bandas e resolução. O problema geral de
eluição
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction
Basic equipment. Terminology. Numeric values, quantities, units. Chemical concentration. Preparation of solutions.
Characterization and measurement results. Experimental error. Statistical tests. Frequent errors in the analysis.
Standards.
Sampling. Separation between analyte and interfering components.
Chemical Equilibrium. Constant of Equilibrium. Homogeneous and heterogeneous systems. Multiple equilibria.
Factors affecting the chemical equilibrium.
Acid-base in aqueous solution. pH. Buffers. General acid-base equilibrium. Volumetric acid-base titrations.
Complexometry. EDTA. Titration curves. Examples
Oxidation-reduction. Electrochemical cells and potential electrodes. Redox volumetric titrations.
Solubility and solubility product. Precipitation. Selective precipitation. Precipitation volumetric titrations.
Gravimetric concepts and applications.
Introduction to chromatography. Retention, selectivity and resolution. The general problem of elution.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos de Química Analítica são coerentes com os objetivos de aprendizagem propostos.
Assim, enquanto nas aulas teóricas são apresentados os princípios gerais de cada um dos temas definidos, nas
aulas teórico-práticasdiscutem-se e resolvem-se problemas concretos e nas aulas laboratoriais é facultado aos
estudantes a aplicação prática dos conceitos adquiridos (incluindo tratamento estatístico de dados reais) bem
como a aquisição de destreza teórica e dos cuidados requeridos para a obtenção de resultados de qualidade no
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laboratório
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Analytical Chemistry syllabus are consistent with the proposed learning objectives. Thus, the lectures present
general principles for each of the defined issues in Analytical Chemistry. In the practical classes, the students
discuss and solve concrete problems. In the laboratory classes the students do practical applications of the
theoretical concepts (including data statistical treatment) as well as they acquire the skills in order to obtain quality
data in laboratory
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas destinam-se à exposição dos conceitos do programa, convenientemente ilustrados com
exemplos de aplicação relevantes. As aulas são lecionadas num tom informal, apelando à participação ativa dos
estudantes. Os estudantes, nas aulas teórico-práticas resolvem problemas e nas aulas laboratoriais executam
breves determinações analíticas baseadas nos métodos descritos nas aulas teóricas.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 70.0%, Mini Testes - 10.0%, Trabalho laboratorial ou de campo - 20.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Thelectures are intended to explain theoretical concepts, conveniently illustrated with relevant application
examples. The lectures are taught in an informal way, applying for active student participation. The practical
classes are based in problem based learning. In laboratory classes, students perform analytical determinations
based on methods described in the lectures
Evaluation:
- Assessment (Exam - 70.0%, Laboratory work or Field work - 20.0%,
Mini Tests - 10.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Na componente teórica do ensino, os vários aspetos da Química Analítica são apresentados e discutidos com os
estudantes, de modo a assegurar a correta compreensão de todas as fases do processo analítico. Com esta
informação, os estudantes devem ser capazes de selecionar um método adequado para uma determinada
aplicação. Nas aulas teóricas também são lecionados os elementos que permitem aos estudantes conhecer a
importância da amostragem, padronização e calibração num procedimento analítico, bem como tratar de forma
adequada dados experimentais em bruto. Nas aulas teórico-práticas são resolvidos problemas relacionados com
os conceitos ministrados nas aulas teóricas. A realização de trabalhos laboratoriais permite explorar na prática
vários destes conceitos, de modo a complementar a matéria teórica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical teaching component, the various aspects of Analytical Chemistry are presented and discussed
with students in order to ensure proper understanding of all phases of the analytical process. With this information,
students should be able to select an appropriate method for solving the question. In the theoretical classes it is
also taught the principles that allow students to learn the importance of sampling, standardization and calibration
of an analytical procedure, as well as treating appropriately experimental raw data. In practical classes problems
are solved related to the concepts taught in the lectures. The laboratory work lets students exploring the various
practical concepts in order to complement the theoretical learned subjects.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Harris D.C.Quantitative Chemical Analysis. 8thEd., W. H. Freeman, New York. 2010.
Chang, R.Quimica, McGraw, Lisboa, 8ª ed, 2005
Christian G.D.Analytical Chemistry, 6thEd., Wiley, New York. 2003.
Mendham J., Denney R.C. , Barnes J.D. & Thomas M.J.K.,Vogel's Quantitative Chemical Analysis, 6thEd., Longman,
London, 2000
Skoog, D., West, D., Holler, F., Crouch,Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th Ed., Saunders College Publishing,
2003

Mapa X - Química Farmacêutica I / Pharmaceutical Chemistry I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Química Farmacêutica I / Pharmaceutical Chemistry I
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Jorge António Ribeiro Salvador - PL + T = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Ana Maria Telmo Dias Pereira Vicente Cabral - PL = 60.00
- Elisiário José Tavares Silva - PL = 75.00
- Saúl Campos Pereira Costa - PL = 90.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Dar a conhecer os processos de descoberta e desenvolvimento de “hits”,” leads” e candidatos a fármacos.
- Desenvolver a capacidade de fazer uma análise de relações estrutura-actividade (REA), com vista a optimizar a
potência e selectividade dos fármacos para com os receptores, a sua duração de acção e prever o potencial de
reacções adversas.
- Conferir o pensamento crítico e científico necessário para decisões sobre o desenvolvimento de fármacos em
equipas multidisciplinares de Descoberta de Fármacos.
- Desenvolver a compreensão da relevância da Química Farmacêutica na acção dos fármacos e na sua utilidade
terapêutica e a decisão racional do uso dos fármacos.
- Transmitir a importância da Química Farmacêutica no envolvimento profissional, quando do estudo do impacto
de atitudes preventivas e curativas a tomar em doenças.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To furnish the strategic approaches for the discovery and development of hits, leads and drug candidates.
-To develop the ability to perform a structure-activity analysis (SAR) to optimize drug potency and selectivity and
to predict their potential for adverse reactios.
- To get critical scientific thinking for decisions on drug development, when integrates in in multidisciplinary
research teams.
-To understand the relevance of of Pharmaceutical Chemistry in drug action, their therapeutic utility and in a
rational use drugs.
- To communicate the importance of Pharmaceutical Chemistry on the professional enrollment, when studying the
impact on diseases of preventive and therapeutic attitudes on diseases.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
DESCOBERTA, DESIGN, DESENVOLVIMENTO E ACÇÃO DE FÁRMACOS
1.1 Introdução à Química Farmacêutica
1.2 Descoberta de fármacos.
Estratégias na descoberta de compostos líder. Exemplos
1.3 Design e desenvolvimento de fármacos.
Modificação do protótipo. Exemplos
1.4 Interacções fármaco – receptor. Exemplos
1.5 Topografia e considerações estereoquímicas sobre os complexos fármaco – receptor. Exemplos
1.6 Pro-fármacos e bioprecursores.
Suas aplicações
1.7 Agentes interactivos com o ADN. Exemplos
Aulas Prático - Laboratoriais
SÍNTESE E ANÁLISE DE FÁRMACOS
De ingredientes activos farmacêuticos (APIs)
1.Preparação da aspirina
2.Identificação e doseamento da aspirina (USP XXIII)
6.2.1.5. Syllabus:
DRUG DISCOVERY, DESIGN AND DEVELOPMENT. DRUG ACTION AT MOLECULAR LEVEL
1.1 Introduction to Pharmaceutical Chemistry
1.2 Drug discovery. Strategies for lead discovery. Case studies
1.3 Drug design and development. Lead modifications. Case studies
1.4 Drug – receptor interactions. Case studies
1.5 Topography and stereochemistry of drug-receptor complexes. Case studies
1.6 Prodrugs and precursors. Applications. Case studies
1.7 Interactive agents with DNA. Case studies
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Practical- Lab Classes
Drug Synthesis and Pharmaceutical Analysis~
For active pharmaceutical ingredients (APIs)
1. Synthesis of aspirin
2. Qualitative and quantitative analysis of aspirin (USP XXIII)
3. Synthesis of paracetamol
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4. Qualitative and quantitative analysis of paracetamol (FP VII)
5. Qualitative and quantitative analysis of procaine chloridrate (USP XX e FP IV)
6. Qualitative and quantitative analysis of isoniazide (FP VII)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O conhecimento e os conceitos mencionados nos conteúdos programáticos preenchem os requisitos necessários
para que os objectivos sejam atingidos e são as bases científicas para as competências profissionais a adquirir, no
que concerne as explicações a nível molecular e estrutural.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The knowledge and concepts of the syllabus fulfill the requisites for the goals proposed and are the foundations for
the professional competences to be acquired, regarding the explanations at molecular and structural level.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino Teórico – Aulas expositivas com exemplos e “case-studies”.
Ensino Prático-Laboratorial – Trabalho experimental e seminários de apoio à matéria leccionada.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 80.0%, Trabalho laboratorial ou de campo - 20.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theorethical Teaching –Expositive lectures, complemented with examples and case-studies.
Pratical-Lab Classes –Experimental work in laboratory and seminars.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 80.0%, Laboratory work or Field work - 20.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino teórico, para além das aulas expositivas, que têm por objectivo transmitir as fundações e os principais
conceitos, é suportado por “case studies”, parte deles dados em seminários e fazendo a ponte entre a teoria e os
casos reais da vida profissional.
O ensino prático dá aos estudantes a oportunidade de em laboratório praticar sínteses curtas e testar e analisar os
ingredientes activos farmacêuticos, aproximando-os de fármacos usados na clínica .
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theorethical teaching, besides the expositive lectures to transmit the foundations and main concepts, is
supported by case studies, most of them presented in seminars, to make the bridge between the theory and cases
for the real professional life.
The practical teaching gives the students the opportunity to have hands on and to perform short syntheses and to
test and analyse APIs, approaching them to drugs in therapeutic use,
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Silverman R B & Holladay M W,The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, Academic Press,
3rdEdition, 2014.
-Williams D A and Lemke T L,Foye´s Principles of Medicinal Chemistry, Lippincott Williams &Wilkins, 7thEdition.,
2013.
Wermuth C,The Practice of Medicinal Chemistry, Elsevier, 3rd Ed., 2008.

Mapa X - Química Farmacêutica II / Pharmaceutical Chemistry II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Química Farmacêutica II / Pharmaceutical Chemistry II
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge António Ribeiro Salvador - PL + T = 120.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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- Elisiário José Tavares Silva - PL = 60.00
- Fernanda Maria Fernandes Roleira - PL = 30.00
- Maria Manuel Cruz Silva - PL = 30.00
- Saúl Campos Pereira Costa - PL = 90.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Contribuir para o conhecimento das bases moleculares das doenças e seu controle
- Conduzir uma análise completa de relações estrutura-actividade (REA), para prever a potência relativa e a
selectividade para o receptor, a duração de acção, o potencial para reacções adversas, e aplicar estes
conhecimentos para alcançar as necessidades terapêuticas dos doentes
- Compreender a relevância da química dos fármacos na acção e na utilidade terapêutica, e com base nesse
conhecimento ter a capacidade de fazer opções terapêuticas
- Adquirir conceitos importantes na área da Química Farmacêutica no âmbito do curriculum de
Farmácia
- Conferir a capacidade de ter pensamento crítico e científico acerca de decisões sobre o uso de fármacos
- Transmitir a obrigação dum envolvimento profissional no impacto das decisões sobre doentes
-Chamar a atenção para o papel único do farmacêutico como profissional, numa equipa de cuidados de saúde, para
usar a Química numa decisão racional de uso de fármacos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To contribute to the knowledge of the molecular basis of diseases and of their control.
-To conduct a full analysis of SAR to predict potency and selectivity towards the receptor, the duration of action
and the potential for adverse reactions.
- To understand the relevance of the chemistry of the drugs in their action and therapeutic use. Moreover, with this
knowledge to have the ability to make options on the therapeutics.
- To acquire the main concepts in the area of Pharmaceutical Chemistry, under the scope of a Pharmacy
curriculum.
- To gain the ability to have a critical and scientific thinking of decisions on drug use.
- To transmit a professional responsibility on therapeutic decisions.
- To call the attention on the unique role of the pharmacist, as a professional integrated in a health team,
to use Chemistry for rational decisions on drugs use.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
ESTUDO SISTEMÁTICO DE FÁRMACOS
1.Fármacos que actuam nos Sistemas Hormonais
1.1.Insulina e fármacos usados no tratamento da diabetes
1.2. Adrenocorticoides
2.Fármacos que afectam os sistemas imunitários
2.1.Fármacos anti-inflamatórios não-esteróides
2.2. Antihistamínicos e agentes antialérgicos e antiulcerosos relacionados
3.Fármacos na Saúde da Mulher
3.1. Estrogénios
3.2.Progestinas
3.3. Antagonistas do receptor de estrogénio
3.4. Fármacos na infertilidade
3.5. Moduladores selectivos do.receptor de estrogénios
3.6. Inibidores da aromatase
4.Fármacos na Saúde do Homem
4.1. Androgénios
4.2. Agentes anabólicos
4.3. Fármacos para a disfunção eréctil
4.5. Terapêuticas para o cancro da próstata
ANÁLISE FARMACÊUTICA
Em ingredientes activos farmacêuticos (APIs) e em formas de dosagem
-Diazepam
-Prednisolona
-Salicilato de sódio
-Cloridrto de etambutol
-Dapsona
-Naproxeno
-Amoxicilina
6.2.1.5. Syllabus:
SYSTEMATIC STUDY OF DRUGS
1. Drugs Acting on the Hormonal Systems
1.1. lnsulin and drugs to treat diabetes
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1.2. Adrenocorticoids
2. Drugs Acting on the lmmune System
2.1. Non-steroidal anti-inflamatory drugs
2.2. Anti-histamines and related antiallergic and antiulcer drugs
3. Women's Health
3.1. Steroidal estrogens
3.2. Progestins
3.3. Progesterone receptor antagonists
3.4. lnfertility drugs
3.5. Selective estrogen receptor modulators
3.6. Aromatase inhibitors
4. Men 's Health
4.1. Androgens
4.2. Anabolic agents
4.3. Drugs for prostatic diseases
4.4. Drugs for erectile function
4.5. Therapies for prostate cancer
Practical Classes
Pharmaceutical analisys in APIs and in dosage forms:
- Diazepam
- Prednisolo
- Sodium salicylate
- Etambutol chloride
- Dapsone
- Naproxeno (FP)
- Amoxicilina (USP).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O conhecimento e os conceitos mencionados nos conteúdos programáticos preenchem os requisitos necessários
para que os objectivos sejam atingidos e são as bases científicas para as competências profissionais a adquirir, no
que concerne às explicações necessárias a nível molecular e estrutural dos fármacos e suas actividades.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The knowledge and concepts of the syllabus fulfill the goals proposed and will be the foundations for the
professional skills concerned with the explanations on d rugs structure-activity at a molecular and structural level.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino Teórico: Aulas expositivas com exemplos e "case studies".
Ensino Prático-Laboratorial: Trabalho experimental e seminários de apoio à matéria teórica lecionada.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 80.0%, Trabalho laboratorial ou de campo - 20.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical teaching:Expositive lectures, including examples and case studies.
Practical teaching:Experimental work in laboratory and seminars.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 80.0%, Laboratory work or Field work - 20.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino teórico, para além das aulas expositivas que têm por objectivo transmitir as fundações e os principais
conceitos, é suportado por "case studies", parte deles dados em seminários e fazendo a ponte entre a teoria e os
casos reais da vida profissional.
O ensino prático dá aos estudantes a oportunidade de em laboratório testar e analisar os ingredientes
farmacêuticos activos e os fármacos em formas de dosagem
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical teaching, besides the expositive lectures to transmit the foundations and main concepts, is
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supported by case studies (most of them presented and discussed in seminars) to make the bridge between the
theory and cases of real professional life.
The practical teaching gives the students the chance to have hands on to test and analyse APIs and dosage formas
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aulas teóricas:
-Williams, D A and Lemke, T L, Foye’s Principles of Medicinal Chemistry, Lippincott Williams & Wilkins, 7th Ed.,
2013
-Silverman, R.B., The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, Academic Press, 2nd Ed., 2008
-Thomas Gareth, Medicinal Chemistry , Wiley, 2"d Ed., 2007
Aulas laboratoriais:
- US Pharmacopeia, National Formulary
- Farmacopeia Portuguesa
- Pharmacopee Europeene
- Ault, A. Techniques and Experiments for Organic Chemistry, 6th Ed.; University Science Books; USA ; 1998
- Pavia, D. L., Lampman, G. M. and Kriz, G. S. lntroduction to Spectroscopy, 4th Ed., 2009.

Mapa X - Química Física / Physical Chemistry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Química Física / Physical Chemistry
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Jorge Lopes Jesus - T + TP = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como principal objectivo o estudo das matérias fundamentais de termodinâmica e
cinética, e sua aplicação às Ciências Farmacêuticas. Em concreto, espera-se que os alunos entendam o significado
das leis da termodinâmica e das principais propriedades termodinâmicas, bem como a sua relevância no estudo de
sistemas de interesse biológico. É igualmente importante que os alunos consigam reconhecer a cinética como uma
área da química-física complementar à termodinâmica no que respeita ao estudo da reactividade dos sistemas.
Esta unidade curricular permitirá aos alunos adquirirem conhecimentos fundamentais que lhes permitirão uma
melhor interpretação do comportamento físico-químico de fármacos, assim como de processos farmacológicos e
bioquímicos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of this curricular unit is to study of the fundamentals of thermodynamics and kinetics, and their
applicability to the pharmaceutical sciences. Specifically, it is essential the students to understand the meaning of
the thermodynamic laws and of the most important thermodynamic properties, being able to apply them in the
study of pharmaceutical and biochemical systems. It is also important that the students would be able to recognize
the kinetics as a complementary area to thermodynamics, concerning to the study of the systems reactivity. This
curricular unit will allow the students to acquire basic knowledge to interpret the physicochemical behavior of
drugs, and to better understand pharmacological and biochemical processes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Química-Física e suas aplicações às Ciências Farmacêuticas. Conceitos fundamentais de
Termodinâmica.
2. Lei zero da termodinâmica e conceito de temperatura.
3. Propriedades do estado gasoso sob os pontos de vista macroscópico e microscópico
4. Primeira lei da termodinâmica e sua alplicação a organismos vivos.
5. Termoquímica e Calorimetria.
5. Segunda e terceira leis da termodinâmica. Significado da entropia.
6. Energia de Gibbs e sua importância nos processos biológicos.
7. Equilíbrio de fases em sistemas constituídos por um componente. Diagramas de fases e Regra das fases de
Gibbs. Aplicações a sistemas de interesse farmacêutico.
8. Forças intermoleculares. A importância da ligação de hidrogénio na estrutura de biomoléculas.
9. Propriedades termodinâmicas das soluções.
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10. Diagramas de fases de misturas.
11. Equilíbrio químico.
12. Introdução à Cinética Química.
13. Mecanismos de reacções químicas.
14. Teorias das velocidades de reacção.
15. Cinética enzimática
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Physical Chemistry and its applications to the Pharmaceutical Sciences. Basic concepts of
thermodynamics.
2. Zero Law of thermodynamics and temperature concept.
3. Macroscopic and microscopic study of the gas phase properties.
4. First law of thermodynamics and its application to living organisms.
5. Thermochemistry and calorimetry
6. Second and third laws of thermodynamics. Meaning of entropy.
7. Gibbs energy and its importance in the biological processes.
8. Phase equilibrium in systems constituted by a single component: Phase diagrams and phase rule. Applications
to systems of pharmaceutical interest.
8. Intermolecular forces. The importance of the hydrogen bonding in the structure of biomolecules.
9. Thermodynamic properties of solutions.
10. Phase diagrams of mixtures.
11. Chemical equilibrium.
12. Introduction to Chemical kinetics.
13. Reaction mechanisms.
14. Theories of reaction rates.
15. Enzyme kinetics.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos são coerentes com os objectivos desta unidade curricular na medida em que o
programa abrange as duas áreas consideradas mais relevantes para a preparação do farmacêutico em químicafísica: termodinâmica e cinética. Ambas são indispensáveis para entender as reacções químicas e outros
processos de transformação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is coherent with the curricular unit’s objectives as far as it covers the two most relevant areas to the
pharmacist preparation in physical chemistry: thermodynamics and kinetics. Both are needed to understand the
chemical reactions and other transformation processes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular está dividida em aulas teóricas e aulas teórico-práticas. Nas aulas teóricas as matérias são
apresentadas de forma expositiva seguindo a sequência do programa. Nas teórico-práticas são resolvidos
exercícios previamente disponibilizados aos alunos sob a forma de fichas de trabalho. Durante as aulas, os alunos
são estimulados a participar na resolução dos exercícios.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is divided into lectures and problem-solving classes. In the first the theoretical contents are
presented in an expositive way. The second consists in the resolution of problems previously made available to the
students through worksheets covering all matters of the syllabus. During classes, students are encouraged to
participate in the resolution of exercises.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A interligação de aulas teóricas expositivas com aulas teórico-práticas permite que os alunos não só adquirem os
conhecimentos essenciais de química-física adequados à sua preparação, mas também que os apliquem à
resolução de diversos problemas práticos, grande parte relacionados com sistemas de interesse bioquímico e
farmacêutico.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The interconnection between expository lectures and problem-solving classes allow the students no to only to
acquire the basic physical-chemistry concepts useful for their preparation but also to apply them to the resolution
of various practical problems, most of them related to systems of biochemical and pharmaceutical interest.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Atkins, P. ; De Paula, J.; Physical chemistry for the life sciences, Oxford, Oxford University Press, 2006.
Chang, R.; Physical chemistry for the biosciences, Sausalito, University Science Books, 2005.
Elements of Physical chemistry, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 2005.
Chang, R.; Chemistry, 7th ed., Mc-Graw-Hill, New York, 2002.
Atkins, P. Chemical Principles, the Quest for insight, Oxford University, New York, 1999.
Silberg, M.; Principles of general chemistry, McGraw-Hill, 2007.
Formosinho, S.J.; Arnaut, L.G., Cinética química,. Coimbra, Imprensa da Universidade, 2003.
Formosinho, S.J.; Fundamentos de cinética química, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1983.

Mapa X - Química Geral e Inorgânica / General and Inorganic Chemistry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Química Geral e Inorgânica / General and Inorganic Chemistry
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alcino Jorge Lopes Leitão - T + TP = 97.50
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Manuel Cruz Silva - T = 7.50
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular de Química Geral e Inorgânica pretende-se que os estudantes estejam aptos a:
- Aprofundar os conhecimentos sobre o átomo e as suas interações,
- Compreender a variação das propriedades dos elementos pela sua posição na tabela periódica,
- Identificar diferentes tipos de reações químicas envolvidas em processos experimentais,
- Conhecer a atividade biológica de alguns elementos (essenciais ou vestigiais) e a forma de controlar essa
atividade,
- Perceber as transmutações nucleares que ocorrem em alguns elementos instáveis e a sua importância biológica,
- Elaborar métodos de preparação, quantificação e análise de pureza de alguns compostos inorgânicos com
interesse farmacêutico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course of General and Inorganic Chemistry is intended that students are able to:
- Develop knowledge about atoms and their interactions,
- Understand the variation of the properties of the elements by their position in the periodic table,
- Identify different types of chemical reactions involved in experimental procedures,
- Know the biological activity of some elements (essential or trace) and how to control this activity,
- Realize nuclear transmutations that occur in some unstable elements and their biological importance,
- Develop preparation, quantification and purification analytical methodologies for some compounds with
pharmaceutical importance..
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa teórico e teórico-prático
Introdução
Átomos, moléculas e iões
Fórmulas químicas, nomenclatura
Ligação química
Reações químicas
Forças intermoleculares e o estado da matéria
Estudo dos elementos da tabela periódica
Relações periódicas entre os elementos
Hidrogénio e elementos representativos
Metais de transição
Química bioinorgânica
Elementos essenciais
Metais de transição e química de coordenação
Complexos metálicos nos sistemas biológicos
Noções de química nuclear
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Decaimento radioativo
Produção de radionuclidos
Aplicações dos radionuclidos
Aplicações não farmacêuticas
Radiofármacos
Estudo de métodos de preparação de compostos inorgânicos e análise segundo protocolos das farmacopeias
Preparação e aferição de soluções (ácido/base, redox)
Preparação e quantificação de compostos inorgânicos
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures and practical classes
Introduction
Atoms, molecules and ions
Chemical formulas, nomenclature
Chemical bonds
Solutions
Study of the elements of the periodic table
hydrogen
representative elements
transition metals
Bioinorganic Chemistry
role of elements (essential and trace) in biological systems
transition metals and coordination chemistry
metal complexes in drug action and biological systems
chemotherapy with compounds of non-essential elements
Basics of Nuclear Chemistry
radioactive decay
production of radionuclides
applications of radionuclides
non pharmaceutical applications
radiopharmaceuticals
radiopharmaceuticals
Studying methods of preparing and analyzing compounds under pharmacopoeias guidelines
preparation and quantification of inorganic compounds
Examples and applications
Green chemical processes
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta UC visa dotar os estudantes de conhecimentos em química geral e química inorgânica aplicada às Ciências
Farmacêuticas. A parte introdutória aprofunda os conhecimentos sobre o átomo e as suas interações, objetivo
crítico devido ao heterogéneo nível de conhecimentos de química dos estudantes do 1º ano. A partir do 2º módulo
o estudante pode compreender a variação das propriedades dos elementos pela sua posição na tabela periódica.
Complementado com a parte laboratorial os alunos dispõem das ferramentas necessárias para qualificar
quimicamente os processos experimentais e elaborar métodos de preparação, quantificação e análise de pureza de
alguns compostos inorgânicos. Os últimos módulos teóricos visam o conhecimento da atividade biológica de
alguns elementos (essenciais ou vestigiais), a forma de controlar essa atividade e perceber as transmutações
nucleares que ocorrem em alguns elementos instáveis, com especial incidência nos radionuclidos constituintes de
radiofármacos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims to prepare students with the knowledge in general and inorganic chemistry. The introductory
program aims to develop the knowledge about atoms and their interactions. This is a key goal, since the level of
knowledge in chemistry of these students is very heterogeneous.
With the next two modules the knowledge about the atom, its interactions, the prediction and understanding of
periodic properties of the elements is achieved. The study of proprieties and reactivity of the elements and the
laboratory program will give to the students the necessary tools to identify chemical processes in experimental
procedures, and develop methodologies for the preparation and chemical analysis of some inorganic compounds.
The bioinorganic chemistry module, including the basis of nuclear chemistry and radiopharmaceuticals, permits
the understanding of the activity of biological inorganic elements including the nuclear transmutations in unstable
elements and their biological importance.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A programação das aulas e disponibilização de algum material de apoio e respetiva bibliografia no início do
semestre permite ao estudante uma preparação prévia de cada tema (prático ou teórico) valorizando a autonomia e
a correta resolução, interpretação e discussão dos resultados
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As aulas teóricas são preferencialmente expositivas embora se incentive a discussão crítica dos assuntos
lecionados e a apresentação de “case studies”.
As aulas TP permitem aplicar e consolidar conhecimentos teóricos, numa vertente mais prática. São estudados e
preparados diversos trabalhos (de síntese e análise).

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course unit has a theoretical and a practical components.
Lectures are preferably expository. Moreover practical problems and case studies are proposed in order to ensure a
proper understanding of the program. The students have access to support material and bibliography in order to be
prepared to solve some applying exercises.
In practical classes are applied some of theoretical knowledge, transposing the study for a more practical aspect.
Several experimental procedures will be studied. The student´s autonomy and the capacity for interpretation and
discussion of results are stimulated

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para atingir os cinco primeiros objetivos são muito importantes as aulas expositivas e é possível uma avaliação
dos estudantes por exame escrito final. São também implementadas metodologias que permitam incrementar a
autocrítica e a autonomia do estudante e o estudo regular. A resolução periódica de exercícios de aplicação
permite testar a evolução dos alunos e prevenir algumas lacunas.
Para elaborar métodos de preparação, quantificação e análise de pureza de alguns compostos inorgânicos já se
recorrerá a outro tipo de metodologias que incentivem o estudante a uma preparação prévia e contínua de cada
item, que levem a um aumento da autonomia e eficácia na resolução das tarefas propostas. Algumas destas tarefas
pretendem simular casos reais da vida profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical teaching, besides the expositive lectures to transmit the foundations and main concepts, is
supported by case studies to make the bridge the theory with cases of real professional life.
In spite of this, several methodologies aiming to increase the student autonomy, self-criticism and regular study
will be implemented. The periodic resolution of application exercises permits to check the development of students.
The last goal (be able to develop methodologies for the preparation and chemical analysis of some inorganic
compounds) will be attempted using methodologies that encourage the student to the previous preparation of each
task.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Livros:
Chang, Raymond.;Química, 8ª Ed.; McGraw-Hill, 2005
Rayner-Canham, Geoff and Overton, Tina;Descriptive Inorganic Chemistry, 5th Ed.; Freeman, New York, 2010
Cavaleiro, A. M. V.;Química Inorgânica Básica, 2ª Ed.; Universidade de Aveiro, 1999
James C. Dabrowiak;Metals in Medicine; John Wiley & Sons, 2009
Nicholas P. Farrell;Uses of Inorganic Chemistry in Medicine; Royal Society of Chemistry, 1999
Wolfgang Kaim, Brigitte Schwederski;Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life; John
Wiley & Sons; 1994
Gopal B. Saha;Fundamentals of Nuclear Pharmacy; 5th Ed., Springer, 2004
Handbook of Radiopharmaceuticals, Radiochemistry and Applications; Ed. Welch, M. J. and Redvanly, C. S., Wiley,
2003
Daniel C. Harris;Quantitative Chemical Analysis; Freeman; 2010
Artigos:
Barry NPE, Sadler PJ;Chem. Commun.2013,49, 5106
Guo Z, Slader PJ;Angew. Chem. Int. Ed.1999,38, 1512
Web:
Tabela Periódica Interativa: http://acswebcontent.acs.org/games/pt.html

Mapa X - Química Orgânica I / Organic Chemistry I
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Química Orgânica I / Organic Chemistry I
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elisiário José Tavares Silva - PL + T = 45.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Carla Lopes Varela - PL = 210.00
- Fernanda Maria Fernandes Roleira - PL + T = 75.00
- Maria José Sá Miranda Moreno - TP = 75.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
-Classificar os compostos orgânicos e atribuir a sua nomenclatura trivial e IUPAC
-Interpretar a reactividade das moléculas orgânicas
-Classificar as reacções orgânicas: Adição e Substituição Electrofílica; Eliminação; Transposição; Adição e
Substituição Nucleofílica; Adição e Substituição Radicalar e Polimerização
-Descrever e justificar os mecanismos químicos das reacções orgânicas
-Caracterizar os aspectos estruturais que condicionam a reactividade
-Indicar as propriedades físicas gerais dos diversos tipos de compostos
-Prever e classificar o comportamento químico dos compostos pertencentes aos grupos químicos estudados
-Planear sínteses químicas envolvendo moléculas mono- ou poli-funcionalizadas, grupos protectores adequados
para os diferentes grupos funcionais e saber escolher condições de reacção selectivas
-Conhecer os fundamentos dos métodos espectroscópicos de IV RMN e EM, interpretar os espectros e utilizar a
informação obtida na elucidação estrutural dos compostos orgânicos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Classifying the organic compounds and name them with trivial and IUPAC System
- Interpret the reactivity of the organic molecules
- Classifying the organic reactions: Electrophilic addition, electrophilic substitution; elimination; transposition,
nucleophilic addition, nucleophilic substitution, radical addition; radical substitution and polymerization
- To describe and explain the mechanisms of reactions
- To characterize the structural aspects that affect the reactivity
- To indicate the general physical properties of the organic compounds
- To predict and classify the chemical behavior of the compounds which belong to the more representative groups
- Planning chemical syntheses; using suitable protecting groups for various functional groups and choosing
selective reaction conditions
- To know the basics of different spectroscopic methods, to interpret their spectra and properly utilize the
information obtained in the identification and structural elucidation of organic compounds
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teórico
Introdução à Química Orgânica
Estrutura atómica e molecular
Reacções de Substituição Radicalar
Alcanos e Cicloalcanos: estrutura; propriedades; nomenclatura; reacções de preparação e reacções em que
intervêm
Estereoquímica e estereoisomerismo
Reacções de Substituição Nucleofílica/Eliminação
Estrutura; propriedades; nomenclatura; reacções de preparação e reacções em que intervêm:
-Alcanos e Cicloalcanos
- Halogenetos de Alquilo
- Álcoois
- Éteres e Epóxidos
Introdução aos métodos espectroscópicos (IV, RMN e MS)
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Teórico-prático
Resolução de exercícios e esclarecimento de dúvidas
Laboratorial
Segurança em laboratórios de Química Orgânica
Materiais de vidro e outro equipamento de laboratório
Experiências laboratoriais:
Cromatografia em Camada Fina (CCF) e métodos de revelação
Destilação simples e pontos de ebulição
Destilação fraccionada e pontos de ebulição
Destilação a pressão reduzida
Cristalização
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Extracção múltipla líquido-líquido
Ponto de fusão
Índice de refracção
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical
Introduction to Organic Chemistry
Atomic and molecular structure
Radical substitution reactions
Alkanes and Cycloalkanes: Structure; properties; naming; preparation and reactions
Stereochemistry and stereoisomerism
Nucleophilic substitution and elimination reactions
Structure; properties; naming; preparation and reactions of:
- Alkanes and Cycloalkanes
- Haloalkanes
- Alcohols
- Ethers and Epoxides
- Introduction to the study of the spectroscopic methods (IR, NMR and MS)
Theoretical-practical
Solving exercises
Practical-laboratorial
Safety in organic chemistry laboratories
Glass material and other equipment
Execution of the following laboratorial experiments:
Thin Layer Chromatography (TLC)
Simple distillation and boiling points
Fractionated distillation and boiling points
Vacuum distillation
Crystallization
Liquid-liquid multiple extraction
Melting points
Refractive index
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Objectivo 1
-Classificar os compostos orgânicos e atribuir a nomenclatura trivial e IUPAC
-Indicar as propriedades físicas gerais dos compostos
-Aspectos estruturais e estereoquímicos, a sua influência na reactividade e os mecanismos reaccionais
-Prever e classificar as reacções: adição e substituição electrofílica, nucleofílica e radicalar; eliminação e
transposição
-Planear sínteses químicas; utilizar grupos protectores e escolher condições de reacção selectivas
Programa correspondente 1
Nomenclatura, propriedades físicas, preparação, reactividade e aspectos estereoquímicos dos:
-Alcanos e Cicloalcanos
-Halogenetos de Alquilo
-Álcoois
-Éteres e Epóxidos
Objectivo 2
- Dominar os métodos espectroscópicos de análise estrutural
Programa correspondente 2
-Métodos espectroscópicos aplicados à análise de moléculas
O programa teórico-prático apoia os objectivos 1 e 2
-Executar as principais operações unitárias de Química Orgânica
O programa prático-laboratorial apoia o objectivo 3
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective 1
- Classifying the organic compounds and assign its nomenclature in the trivial and IUPAC system
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- Indicate the general physical properties of the compounds
- Stereochemistry, stereoisomerism and reactivity
- Predicting and classifying the organic reactions: electrophilic, nucleophilic and radicalar additions; substitutions;
eliminations and transpositions
- Planning chemical syntheses; using protecting groups and choosing selective reactions
Nomenclature, physical properties, preparation, reactivity and stereochemical aspects of:
- Alkanes and Cycloalkanes
- Haloalkanes
- Alcohols
- Ethers and Epoxides

- Knowing the basics of spectroscopic methods used for structural elucidation
Spectroscopic methods for to the structural elucidation of molecules
Thetheoretical-practical teachingsupports objectives 1 and 2
- To execute the basic Chemical Unitary Operations
Thepractical-laboratorial teachingsupports the objective 3
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Asaulas teóricasserão leccionadas mediante a projecção de slides, que serão posteriormente colocados na
plataforma “inforestudante”
Asaulas teórico-práticasserão leccionadas mediante a projecção de slides e com a participação activa dos alunos,
na resolução de problemas, de forma individual ou em grupo
Asaulas prático-laboratoriaisserão leccionadas através da exposição oral de trabalhos, por grupos de alunos, bem
como pela execução prática desses trabalhos

Avaliação:
- Avaliação (Caderno de laboratório - 7.5%, Exame - 70.0%, Mini Testes - 10.0%, Trabalho de síntese - 7.5%, Trabalho
laboratorial ou de campo - 5.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Thetheoretical classeswill be taught by the projection of slides, which are then placed on the platform
“inforestudante”
Thetheoretical-practicalclasses will be taught by projection of slides and with the active participation of students in
problem solving, individually or in groups
Thepractical-laboratorialclasses will be taught through oral presentations by groups of students, as well as by the
practical execution of these work

Evaluation:
- Assessment (Exam - 70.0%, Laboratory notebook - 7.5%, Laboratory work or Field work - 5.0%,
Mini Tests - 10.0%, Synthesis work - 7.5%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Objectivo 1:
- Classificar os compostos orgânicos e atribuir a nomenclatura IUPAC
- Interpretar a sua reactividade
- Classificar as reacções
- Descrever e justificar os mecanismos químicos
- Indicar as propriedades físicas gerais dos vários tipos de compostos
- Planear sínteses químicas; utilizar grupos protectores adequados para os diferentes grupos funcionais
- Conhecer os diferentes métodos espectroscópicos e usá-los na elucidação de compostos orgânicos
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Osobjectivos 1e2serão alcançados com a leccionação de aulas teóricas e teórico-práticas mediante a projecção de
slides, que serão disponibilizados na plataforma inforestudante e, também, pela participação activa dos alunos, na
resolução de problemas, de forma individual ou em grupo, nas aulas teórico-práticas
- Executar as principais operações unitárias
Oobjectivo 3será alcançado por leccionação de aulas prático-laboratoriais, através da exposição oral de trabalhos,
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por grupos de alunos, bem como da sua execução
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Objective 1:
- Classifying the organic compounds and assign the nomenclature IUPAC
- Interpreting its reactivity
- Classifying the reactions
- Describe and explain the chemical mechanisms
- To indicate the general physical properties of compounds
- Planning chemical syntheses; using suitable protecting groups
Objective 2
- Knowing the basics of spectroscopic methods used for structural elucidation
Theobjectives 1and2will be achieved by teaching of theoretical and theoretical-practical classes through the
projection of slides, which are then placed on the platform inforestudante, and also by the active participation of
students in problem solving, individually or in groups, in theoretical-practical classes
Objective 3:
- To execute the basic Unitary Operations
Theobjective 3will be achieved primarily through the teaching of practical-laboratory classes through oral
presentations of practical works, by groups of students, as well as the practical execution of these works
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ensino teórico/theoretical teaching
Volhardt K P C; Schore N E,Organic ChemistryW H Freeman & Company: New York, 7thEd, 2014
Brown W W,Organic Chemistry,Saunders College Publishing,: London 3thEd 2002
Solomons T W G, Frythle G BOrganic Chemistry, New York: John Wiley & Sons,8thEd 2003
Ensino prático-laboratorial/practical-laboratory teaching
Hammond C N, Mohrig J R, Morrill T C, Neckers D C,Experimental Organic Chemistry, New York, W. H. Freeman &
Company, 1999
Ault A,Techniques and Experiments for Organic Chemistry, University Science, Books: USA, 6thEd, 1998
Castanho M A R B, Castro C A N C, Lampreia I M S, Norberto M, Panplona M T, Meireles M M, Mira L, Santos F J V,
Simões J A M,Guia do Laboratório de Química e Bioquímica, Lisboa, Lidel, 2000
Brewster R Q, Mcewen W E, Vanderwert C A,Curso Practico de Quimica Organica, Editorial Alhambra, 2ª ed,1970
Mayo D W, Pike R M, Trumper P K,Microscale Organic Laboratory, Wiley Ed, 3rded, 1994

Mapa X - Química Orgânica II / Organic Chemistry II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Química Orgânica II / Organic Chemistry II
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernanda Maria Fernandes Roleira - PL + T = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Ana Maria Telmo Dias Pereira Vicente Cabral - PL + T = 48.00
- Carla Lopes Varela - PL = 120.00
- Elisiário José Tavares Silva - T = 12.00
- Isabel Rita Rebelo Ferreira Barbosa - PL = 45.00
- Maria José Sá Miranda Moreno - TP = 75.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os fundamentos dos métodos espectroscópicos, interpretar os respetivos espectros e utilizar a
informação obtida na identificação e na elucidação estrutural de compostos orgânicos.
Classificar os compostos orgânicos e atribuir a respetiva nomenclatura no sistema IUPAC.
Interpretar a reatividade das moléculas orgânicas.
Classificar as reações orgânicas: adição e substituição eletrófila; eliminação; transposição; adição e substituição
nucleófila; adição e substituição radicalar.
Descrever e justificar os mecanismos das reações orgânicas.
Caracterizar os aspetos estruturais que condicionam a reatividade.
Indicar as propriedades físicas dos diversos tipos de compostos.
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Prever e classificar o comportamento químico dos compostos pertencentes aos grupos químicos mais
representativos.
Planear sínteses químicas; utilizar grupos protetores adequados para os diferentes grupos funcionais e escolher
condições de reação seletivas.
Executar laboratorialmente pequenas sínteses químicas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know the basics of spectroscopic methods, to interpret their spectra and utilize the information obtained in the
identification and structural elucidation of organic compounds.
Classifying the organic compounds and assign its nomenclature in the IUPAC system.
Interpreting the reactivity of organic molecules.
Classifying the organic reactions: addition and electrophilic substitution, elimination, transposition, addition and
nucleophilic substitution, addition and radical substitution.
Describe and explain the mechanisms of organic reactions.
To characterize the structural aspects that influence the reactivity.
To indicate the physical properties of organic compounds.
To predict and classify the behavior of chemical compounds belonging to the chemical groups more
representatives.
Planning chemical syntheses; using suitable protecting groups for various functional groups and judiciously
choosing selective reaction conditions.
To execute small laboratory chemical syntheses
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
ENSINO TEÓRICO:
MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS
Métodos espectroscópicos aplicados à elucidação estrutural de moléculas orgânicas.
Nomenclatura, propriedades físicas, métodos de preparação e reatividade:
- ALCENOS
- DIENOS CONJUGADOS
- ALCINOS
- COMPOSTOS AROMÁTICOS
- ALDEÍDOS E CETONAS
- ENÓIS E ENONAS
- ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
- DERIVADOS DOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS (haletos de acilo, anidridos carboxílicos, ésteres, amidas)
- AMINAS
- HETEROCICLOS
ENSINO TEÓRICO-PRÁTICO:
Resolução de exercícios sobre espectroscopia, nomenclatura, estrutura, reatividade, processos de obtenção e
reações dos grupos de compostos estudados nas aulas teóricas.
ENSINO PRÁTICO-LABORATORIAL:
Classificação de álcoois
Identificação de álcoois
Síntese e caracterização do difenilcarbinol
Reação de Diels-Alder e caracterização do aducto
Síntese e caracterização da oxima da ciclo-hexanona
Reações de ácidos carboxílicos e derivados
6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL TEACHING:
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SPECTROSCIPIC METHODS:
Spectroscopic methods applied to the structural elucidation of organic molecules.
Nomenclature, physical properties, methods of preparation and reactivity of:
- ALKENES
- CONJUGATED DIENES
- ALKYNES
- AROMATIC COMPOUNDS
- ALDEHYDES AND KETONES
- ENOLS AND ENONES
- CARBOXYLIC ACIDS
- CARBOXYLIC ACID DERIVATIVES (acyl halides, carboxylic anhydrides, esters, amides)
- AMINES
- HETEROCYCLES
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THEORETICAL-PRACTICAL TEACHING:
Solving exercises on spectroscopy, nomenclature, structure, reactivity, procedures for obtaining and reactivity of
compounds studied in theoretical teaching.
PRACTICAL-LABORATORY TEACHING:
Rating alcohols
Identification of alcohols
Synthesis and characterization of difenilcarbinol
Diels-Alder reaction and adduct characterization
Synthesis and characterization of cyclohexanone oxime
Reactions of carboxylic acids and derivatives
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Objetivo 1:
Conhecer os fundamentos dos métodos espectroscópicos e usá-los na elucidação de compostos orgânicos.
Métodos espectroscópicos aplicados à elucidação estrutural de moléculas orgânicas.
Objetivos 2:
Classificar os compostos orgânicos e atribuir a respetiva nomenclatura (IUPAC).
Interpretar a reatividade das moléculas orgânicas.
Classificar as reações orgânicas.
Descrever e justificar os mecanismos das reações orgânicas.
Indicar as propriedades físicas gerais dos diversos tipos de compostos.
Planear sínteses químicas; utilizar grupos protetores adequados para os diferentes grupos funcionais.
Nomenclatura, propriedades físicas, métodos de preparação e reatividade:
ALCENOS
DIENOS CONJUGADOS
ALCINOS
COMPOSTOS AROMÁTICOS
ALDEÍDOS E CETONAS
ENÓIS E ENONAS
ÁCIDOS CARBOXÍLICOS E DERIVADOS
AMINAS
HETEROCICLOS
Oprograma teórico-práticoapoia os objetivos 1 e 2.
Executar laboratorialmente pequenas sínteses químicas.
Oprograma prático-laboratorialapoia o objetivo 3.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective 1:
To know the basics of spectroscopic methods and utilize the information in structural elucidation of organic
compounds.
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Spectroscopic methods applied to structural elucidation of organic molecules.
To classify the organic compounds and assign its nomenclature (IUPAC).
To interpret the reactivity of organic molecules.
To classify the organic reactions.
Describe and explain the mechanisms of organic reactions.
To indicate the physical properties of organic compounds.
Planning chemical syntheses; using suitable protecting groups for various functional groups.
Nomenclature, physical properties, methods of preparation and reactivity of:
ALKENES
CONJUGATED DIENES
ALKYNES
AROMATIC COMPOUNDS
ALDEHYDES AND KETONES
ENOLS AND ENONES
CARBOXYLIC ACIDS AND DERIVATIVES
AMINES
HETEROCYCLES
Thetheoretical-practical teachingsupports the objectives 1 and 2.
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To execute small laboratory chemical syntheses.
Thepractical-laboratory teachingsupports the objective 3.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Asaulas teóricasserão lecionadas mediante a projeção de slides, que serão posteriormente colocados na
plataforma nónio.
Asaulas teórico-práticasserão lecionadas mediante a projeção de slides e com a participação ativa dos alunos, na
resolução de problemas, de forma individual ou em grupo.
Asaulas prático-laboratoriaisserão lecionadas através da exposição oral de trabalhos, por grupos de alunos, bem
como pela execução prática desses trabalhos

Avaliação:
- Avaliação (Caderno de laboratório - 7.5%, Exame - 70.0%, Mini Testes - 10.0%, Trabalho de síntese - 7.5%, Trabalho
laboratorial ou de campo - 5.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Thetheoretical classeswill be taught by the projection of slides, which are then placed on the platform nónio.
Thetheoretical-practicalclasses will be taught by projection of slides and with the active participation of students in
problem solving, individually or in groups.
Thepractical-laboratoryclasses will be taught through oral presentations by groups of students, as well as by the
practical execution of these works.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 70.0%, Laboratory notebook - 7.5%, Laboratory work or Field work - 5.0%,
Mini Tests - 10.0%, Synthesis work - 7.5%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Osobjetivos 1e2, descritos na secção anterior, serão alcançados através da lecionação das aulas teóricas e teóricopráticas mediante a projeção de slides, que serão posteriormente colocados na plataforma nónio e, também, pela
participação ativa dos alunos, na resolução de problemas, de forma individual ou em grupo, nas aulas teóricopráticas.
Oobjetivo 3, descrito na secção anterior, será alcançado essencialmente através da lecionação das aulas práticolaboratoriais, através da exposição oral de trabalhos, por grupos de alunos, bem como da execução prática desses
trabalhos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theobjectives 1and2, described in the previous section, will be achieved through the teaching of theoretical and
theoretical-practical classes through the projection of slides, which are then placed on the platform nónio, and also
by the active participation of students in problem solving, individually or in groups, in theoretical-practical classes.
Theobjective 3, described in the previous section, will be achieved primarily through the teaching of practicallaboratory classes through oral presentations of practical works, by groups of students, as well as the practical
execution of these works.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ensino teórico/theoretical teaching:
Volhardt, K. P. C.; Schore, N. E., Organic Chemistry. W.H. Freeman & Company: New York, 7th Ed., 2014.
Fox, M.A.; Whitesell, J.K. Organic Chemistry. Jones and Bartlett Publishers: Sudbury, 3th Ed. 2003.
Carey, F.A. Organic Chemistry. MacGram Hill, New York, 6th ed. 2006.
Solomons, T. W. G., Frythle, G. B. Organic Chemistry. New York [etc.]: John Wiley & Sons, 8th Ed. 2003.
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Ensino prático-laboratorial/practical-laboratory teaching:
Ault, A. Techniques and Experiments for Organic Chemistry. University Science Books: USA, 6th Ed. 1998.
Mohrig, J. R.; Hammod, C. M.; MORRIL, T. C.; Neckers, D. C. Experimental Organic Chemistry, Macroscale and
Microscale, W. H. Freeman and Company: New York 1998.
Mayo, D. W.; Pike, R. M.; Trunper, P. K. Microscale Organic Laboratory, 3rd Ed.; John Wiley & Sons, Inc.; USA; 1994.
Sandlers, S. R.; Karo, W. Sourcebook of Organic Laboratory Preparations; Academic Press, Inc.; USA; 1992.
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Mapa X - Sociologia da Saúde / Sociology of Health
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia da Saúde / Sociology of Health
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Victoria Bell - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Contribuir para uma formação integral do farmacêutico através do fornecimento de um conjunto de saberes do
plano sociológico sobre algumas das principais problemáticas da saúde, da doença, da farmácia e do
medicamento.
Fornecimento de competências sobre o papel da farmácia, do farmacêutico e do medicamento na sociedade.
Fornecimento de um conjunto de competências importantes para o desempenho em diferentes áreas profissionais
que trabalham como o medicamento, bem como órgãos de regulação da saúde, da farmácia e do medicamento.
Fornecimento de um conjunto de saberes fundamentais para o perfil do farmacêutico moderno de acordo com o
perfil de farmacêutico inscrito no Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos.
Fornecimento de um conjunto de saberes fundamentais para a formação profissional do farmacêutico europeu.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to a comprehensive training of pharmacists by providing a set of knowledge of the sociological on
major issues of health, illness, pharmacy and medicine.
Provision of expertise on the role of the pharmacy, the pharmacist and the drug in society.
Providing a set of skills important to the performance in different areas who work as the product as well as
regulatory bodies for health, pharmacy and medicine.
Providing a set of fundamental knowledge for the modern profile of the pharmacist in accordance with the profile of
pharmacists registered in the Statute of the “Ordem dos Farmacêuticos”.
Providing a set of fundamental knowledge for the training of European pharmaceuticals.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 A sociologia da saúde
2 A sociologia aplicada à farmácia e ao medicamento
3 A profissionalização do farmacêutico e a farmácia enquanto profissão
4 Relações sociais entre profissionais de saúde e doentes. Relações de saberes e de poderes
5 O papel do farmacêutico na sociedade actual
6 A medicalização e medicamentação das sociedades
7 O medicamento e a relação médico-doente-farmacêutico
8 O medicamento: mercado e consumo
9 A dimensão social da farmácia
10 As determinantes das representações sociais da saúde e da doença
11 Saberes, práticas e representações: do oficial ao alternativo e complementar
12 Novos desafios para o farmacêutico moderno
13 Da medicina curativa à medicina preditiva: reflexão
14 Políticas de saúde no contexto nacional e internacional.
15 Sistemas de cuidados de saúde e sistema farmacêutico.
16 Educação e promoção da saúde
17 Novos desafios para a saúde pública
18 Instituições e mecanismos reguladores da saúde, da farmácia e do medicamento
6.2.1.5. Syllabus:
1.The sociology of health
2.The sociology applied to pharmacy and medicines.
3.The process of professionalization of pharmacists
4.Relationship between health professionals and patients
5.The role of the pharmacist in today's society
6.A medicalization and medication of society
7.The medicines as a cornerstone of the doctor-patient-pharmacist
8.The product: market versus consumption
9. The social dimension of pharmacy
10.As determinants of social representations of health and disease
11.Practices and representations: the official alternative and complementary
12.New challenges facing the pharmaceutical
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13 Of curative medicine to predictive medicine: reflection
14 Political health in national and international context.
15 The health care and pharmaceutical system.
16 Education and promotion of health and its social dimension.
17 New challenges to public health
18 Regulatory mechanisms of health, pharmacy and medicines
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa incide sobre aspectos importantes da dimensão social da saúde e da farmácia e do medicamento com
especial destaque para a realidade portuguesa no contexto da saúde global. O programa incide também sobre
alguns outros pontos importantes da sociologia da saúde relacionadas com a farmácia e o medicamento. Deste
modo contribui-se para a formação integral do farmacêutico através do fornecimento de um conjunto de saberes
do plano sociológico sobre algumas das principais problemáticas da saúde, da doença, da farmácia e do
medicamento sendo estes assuntos importantes para farmacêuticos que podem desempenhar funções
farmacêuticas no campo da regulamentação, economia, administração e outras áreas semelhantes da farmácia e
do medicamento.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program focuses on important aspects of the social dimension of health and pharmacy and medicine with
specially the situation in Portugal in the context of global health. The program also focuses on some other points of
health sociology of important related to pharmacy and medicine. In this manner contributes to the integral
formation of the pharmacist by providing a set of knowledge about some of the sociological level the main
problems of health, illness, pharmacy and medicine and these important issues to pharmacists who can perform
pharmaceutical duties in the field of regulation, economics, management and other similar areas of pharmacy and
medicine.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição e discussão
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures and to discuss topics
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
É importante estimular a capacidade de análise e espírito crítico nos alunos. Por isso as aulas compreendem uma
parte expositiva e uma outra parte de análise de textos e documentos. O professor tenta promover o debate e a
discussão. Deste modo serão atingidos mais facilmente os objectivos programáticos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is important to stimulate the capacity for analysis and critical analysis in students. So the classes include an
exhibition of and another part analysis of texts and documents. The teacher tries to promote debate and
discussion. Thus will be achieved more easily program objectives.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CABRAL, MV— Saúde e doença em Portugal. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2002
CARAPINHEIRO, G (org)— Sociologia da saúde: estudos e perspectivas. Lisboa: Pé de página, 2006
COELHO, AM— A saúde pública no limiar do século XXI Revista Portuguesa de Saúde Pública, 1997, p. 5-9
HARDING, G; NETTLETON, S; TAYLOR, K— Sociology for pharmacists. An introduction, 2ª ed.London Taylor &
Francis, 2003
NETTLETON, S— The sociology of health & illness. Cambridge: Polity Press, 1996
PIGNARRE, P— Qu'est-ce qu'un médicament? Paris: Éditions La Découverte, 1997
PITA, JR— A farmácia e o medicamento em Portugal nos últimos 25 anos,Debater a Europa, 2-3, 2010, p. 38-55
Revista Crítica de Ciências Sociais,23,1987
SIMÕES, J — Retrato político da saúde,Coimbra,Almedina,2009
SIMÕES, J. — 30 anos do Serviço Nacional de Saúde. Coimbra: Almedina,2010
SIMÕES, J.; CAMPOS, AC — O percurso da saúde: Portugal na Europa. Coimbra:Almedina,2011
SIMÕES, J.; CAMPOS, AC — 40 anos de Abril na saúde. Coimbra:Almedina,2014
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Mapa X - Tecnologia da Produção de Vacinas e Adjuvantes / Production Technology for Vaccines and Adjuvants
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia da Produção de Vacinas e Adjuvantes / Production Technology for Vaccines and Adjuvants
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Olga Maria Fernandes Borges Ribeiro - T = 30.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Do ponto de vista dos conteúdos e da reflexão crítica, os/as alunos/as deverão:
Compreender os processos de produção de vacinas e em que medida estes processos podem contribuir para as
características/composição final das vacinas. Conhecer exemplos práticos.
Adquirir conhecimentos relativos aos ensaios obrigatórios das matérias-primas, produto intermédio e produto
final.
Conhecer e compreender a legislação sobre o licenciamento de novas vacinas e adjuvantes
Adquirir competências para administrar vacinas
Conhecer exemplos de estratégias de desenvolvimento de novas vacinas profiláticas e terapêuticas.
Conhecer os adjuvantes licenciados e os que estão em fase de investigação.
Motivar para a área da investigação de novas vacinas e/ou de novos adjuvantes.
Os alunos deverão estar aptos a desempenhar funções, tanto na área de investigação como na produção e controlo
de qualidade na indústria de produção de vacinas e ainda a fazer a administração de vacinas nas farmácias de
forma informada
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
From the point of view of content and critical reflection, the students should:
Understanding the vaccine production process and the extent to which these processes can contribute to the
vaccine composition/characteristics. Knowing practical examples.
To acquire knowledge on the tests required for the vaccine analysis: raw materials, intermediate and finished
product.
Know and understand the legislation for licensing of new vaccines and adjuvants
Acquire skills to administer vaccines and understand the origin of the adverse reactions that might be associated.
Knowing examples of the development of new vaccines.
Knowing the licensed adjuvants and those under investigation.
Motivate to the area of research into new vaccines and / or new adjuvants.
Students should be able to perform functions in both the area of research and in the production and quality control
in vaccine production industry and also to make the administration of vaccines at pharmacies
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
História das vacinas
O papel da OMS na área das vacinas
Administração de vacinas (vacinas no PNV, técnicas de administração, efeitos secundários).
Métodos de produção de vacinas
Produção de antigénios por tecnologia de DNA recombinante. Partículas tipo vírus (VLP’s): exemplos
Produção de antigénios inativados e atenuados: exemplos
Processo de liofilização e esterilização na produção de vacinas injectáveis.
Biossegurança nas indústrias de biotecnologia.
Controlo de Qualidade de vacinas: testes descritos nas Farmacopeias
Estabilidade das vacinas e a sua relação com a logística e distribuição.
Adjuvantes das vacinas aprovadas e em fase de investigação: composição e possível mecanismo de acção:
compostos de alumínio; MF59; ISCOMATRIX; moléculas derivadas do hospedeiro, CpG ODN, MPL, QS-21, Nano e
micropartículas como sistemas de libertação prolongada para antigénios.
Legislação
Investigação em vacinas: vacinas terapêuticas
Temas na área das vacinas escolhidos e apresentados pelos alunos
6.2.1.5. Syllabus:
History of the vaccines
The role of the WHO on vaccine area
Administration of the vaccines (techniques and secondary effects).
Methods of production of vaccines for human and veterinary
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Production of antigens using recombinant technology. Virus like particles (VLP’s): Practical examples
Live attenuated and inactivation of antigens. Examples.
Carbohydrate vaccines and conjugated vaccines.
Lyophilization and sterilization in the production of injectable vaccines.
Biosafety on Biotechnology industries.
Quality control: tests described in the Pharmacopoeias.
Stability of vaccines and its relation with logistics and distribution.
Vaccine adjuvants approved and in research phase: composition and possible mechanism of action: aluminum
compounds; MF59; ISCOMATRIX, molecules derived from the host with adjuvant function, CpG ODN adjuvant's
function, MPL, QS-21, Nano and microparticles.
The regulatory system for vaccines and adjuvants
Research on vaccines.Themes discussed by students
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa foi desenhado de forma a dar possibilidade aos estudantes de adquirirem os conhecimentos de base
que cobrem todo o ciclo de produção das vacinas. Desde a sua conceção e fase de investigação, passando pela
produção e controlo de qualidade e finalmente apresentação das vacinas já licenciadas que fazem parte ou não do
plano nacional de vacinação (PNV).
Recentemente, o Governo Português legislou a possibilidade de os Farmacêuticos poderem administrar as vacinas
em Farmácias. Com o objetivo de dar aos estudantes os conhecimentos necessários a essa prática, foram
introduzidos no programa matérias específicas da administração de vacinas de forma a que estes estejam aptos a
fazerem (conhecimentos básicos e gerais de administração e prática em modelo anatómico) a administração de
vacinas
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program of the course was designed to give the basic knowledge covering the entire cycle of the production of
vaccines. Since its research/conception, production and quality control and finally the main characteristics of the
licensed and under investigation vaccines are discussed as well.
Recently, Portuguese government has introduced new guidelines on the administration of the vaccines in
pharmacies. In order to give students the necessary knowledge to this practice, specific matters were introduced in
the program and the possibility to have practice in an anatomical model.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas sobre as matérias que constam do programa
Apresentação de artigos científicos ou de trabalhos de síntese pelos alunos
Filme sobre a descoberta da vacina da polio
Outros videos: biotechnology industry, techniques of administration of vaccines

Avaliação:
- Avaliação Contínua (Frequência - 80.0%, Outra - 5.0%, Trabalho de síntese - 15.0%)
- Avaliação Final (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive lectures
Presentation of investigational scientific articles or reviews made by students
Movie about the discover of the polio vaccine
Outros videos| Other small videos: biotechnology industry, techniques of administration of vaccines

Evaluation:
- Continuous Assessment (Frequency - 80.0%, Other - 5.0%, Synthesis work - 15.0%)
- Final Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas expositivas é dado a conhecer aos alunos a informação básica e teórica contida no programa da unidade
curricular. Alguns temas são ilustrados recorrendo a vídeos para melhor perceção por parte dos alunos da
realidade na indústria de produção de vacinas. São igualmente apresentados vários vídeos demonstrativos das
técnicas de administração de vacinas assim como é disponibilizado um modelo anatómico para que os alunos
possam praticar a administração intramuscular.Na vertente “apresentação de trabalhos feita pelos alunos”
pretende-se que estes façam uma aplicação de conhecimentos que foram adquirindo ao longo das aulas ou que
explorem novos subtemas na área das vacinas procurando despertar a curiosidade por temas não abordados ou
aprofundar aspetos de subtemas apresentados. Os temas são escolhidos pelos alunos permitindo uma
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maximização da sua motivação e interesses
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the lectures students acquire the basic and theoretical information contained in the study plan. Some subjects
are illustrated using videos for better perception of the reality of vaccine industry. It is also showed several
demonstration videos of vaccines administration techniques and an anatomical model is available to students
practice (intramuscular administration). The objective of the oral presentations made by students is to let students
choose and explore new themes in vaccine area or to deepen study some themes. The themes are chosen by
students allowing maximization of their motivation and interests.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-The Vaccine book, edited by Barry R. Bloom, Elsevier Science Academic Press, 2003
-Vaccines; 3rded. ; Plotkin SA,OrensteinWA, editors; Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1999
-Immunopotentiators in Modern vaccines, ed. By Virgil E.J.C. Schijns and Derek T. O’Hagan, Elsevier Academic
Press 2006
Novel Immune potentiators and delivery technologies for next generation vaccines”, Manmohan Singh, Springer,
London 2013
-Good manufacturing practices for biological products; WHO Technical Report Series, No.822,1992
-Laboratory biosafety manual, 3rded.; WHO 2004
-Recent journal articles chosen by students as a basis of their oral presentations

Mapa X - Tecnologia Farmacêutica II / Pharmaceutical Technology II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia Farmacêutica II / Pharmaceutical Technology II
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Fernando Morgado Pereira Almeida - PL + T = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Carla Sofia Pinheiro Vitorino - PL = 60.00
- João Nuno Sereno Almeida Moreira - PL = 60.00
- Olga Maria Fernandes Borges Ribeiro - PL = 105.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O ensino teórico e laboratorial da unidade curricular está organizado de forma a que o aluno:
Perceba o que é o processo de Desenvolvimento Farmacêutico e como é que nele se enquadra a Tecnologia
Farmacêutica II;
Perceba a importância dos diferentes parâmetros de pré-formulação na obtenção de um medicamento;
Distinga o papel de cada classe de excipientes usados na formulação de formas farmacêuticas semisólidas, líquidas e injectáveis e perceba o fundamento teórico em que assenta o seu princípio de actuação.
Domine os aspectos associados à produção de formas farmacêuticas farmacêuticas semisólidas, líquidas e injectáveis.
Compreenda os aspectos basilares de controlo de qualidade de formas farmacêuticas farmacêuticas semi-sólidas,
líquidas e injectáveis.
Espera-se que os alunos desenvolvam competências na resolução de problemas; pensamento crítico;
aprendizagem autónoma; comunicação oral e escrita; preocupação com a qualidade.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course is organized so that the student:
- Realizes what is the process of Pharmaceutical Development and how does Pharmaceutical Technology I fit in;
- Understand the importance of preformulation on a medicine manufacturing and quality;
- Distinguish the role of each class of excipients used in the formulation of semi-solid, liquid and injectable dosage
forms and the corresponding mechanism of action.
- Masters the aspects associated with the production of semi-solid, liquid and injectable dosage forms, including
the specific problems inherent to each one of the dosage forms addressed in the course. In this respect, the
student must develop the ability to know which preparation method best suits a particular formulation.
- Understand the basic aspects of semi-solid, liquid and injectable dosage forms quality control.
It is expected that students will develop skills of problem solving; critical thinking; autonomous learning; oral and
written communication; concern for quality.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Componente teórica
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1. INTRODUÇÃO
Princípios gerais de desenvolvimento de formas farmacêuticas liquídas, semi-sólidas e injectáveis
2. TÉCNICAS DE SOLUBILIZAÇÃO DE FÁRMACOS
Água como solvente/veículo preferencial. Tipos de água e sistemas de obtenção. Conceitos de solubilidade e
solubilização.
3. SOLUÇÕES ORAIS
Desenvolvimento farmacêutico. Formulação. Veículos e outros componentes. Controlo de qualidade de matérias
primas e produto acabado. Eficácia de conservantes.
4. FORMAS PARA ADMINISTRAÇÃO NASAL
5. FORMAS PARA ADMINISTRAÇÃO AURICULAR
6. FORMAS PARA APLICAÇÃO RECTAL
7. FORMAS PARA APLICAÇÃO TÓPICA
8. FORMAS FARMACÊUTICAS ESTÉREIS
Veículos para preparações injectáveis. Normas GMP aplicáveis ao fabrico de injectáveis em ambiente estéril.
Esterilização de medicamentos injectáveis
Componente laboratorial
Preparação e controlo de Xaropes, Formas para aplicação Nasal e Auricular, Injectáveis, pomadas e Supositórios.
Isotonia – Métodos de cálculo e determinação experimental.
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical component.
1. INTRODUCTION: Development of liquid, semi-solid and sterile pharmaceutical dosage forms.
2. SOLUBILIZATION
Water as solvent and preferential carrier. Types of water and production systems. Solubility and solubilization.
3. ORAL SOLUTIONS
Formulation. Vehicles and other components. Quality control (QC). Preservative efficacy.
4. DOSAGE FORMS FOR NASAL ADMINISTRATION
5. DOSAGE FORMS FOR FORMS FOR EAR ADMINISTRATION
6. FORMS FOR RECTAL APPLICATION
7. FORMS FOR TOPICAL APPLICATION
8. STERILE DOSAGE FORMS
Injections. GMP. Sterilization.Validation. QC.
Eye drops and eye ointments: ocular route, formulation, manufacturing, packaging, QC.
Laboratory:Preparation and QC of: syrups, nasal and ear pharmaceutical dosage forms, injectables, ointments and
suppositories. Isotony - calculation and determination.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O conteúdo programático foi planeado no sentido de atingir os objectivos de aprendizagem estabelecidos. A
Tecnologia Farmacêutica assume um papel cada vez mais preponderante na formação básica dos farmacêuticos. O
conhecimento de conceitos como os que constam do conteúdo programático da presente unidade curricular, e
suas aplicações, assim como o desenvolvimento de hábitos mentais envolvidos no trabalho de análise e discussão
crítica dos conceitos de Tecnologia II são fundamentais para o desenvolvimento da cultura científica dos futuros
profissionais e contribuem para o seu desenvolvimento enquanto cidadãos capazes de se envolverem em tomada
de decisões informadas. Sem isso, não serão eles próprios capazes de promover o desenvolvimento das
organizações profissionais onde se venham a integrar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program content was planned in order to achieve the desired learning objectives.Pharmaceutical Technology
IIassumes an increasingly important role in the basic formation of Pharmacists. In this respect, its study is
fundamental to future professionals. The acquisition of concepts such as those listed in the syllabus (as well as
their critical analysis and discussion), are fundamental to the development of scientific culture of future
professionals and contribute to their development as citizens able to engage in informed decision-making. Without
that, they will not be able themselves, to promote the development of professional organizations they will integrate.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes são avaliados mediante exame final, que inclui uma parte teórica (que versa os conhecimentos
adquiridos na aulas teóricas) e uma parte teórica-prática (que versa os conhecimentos adquiridos nas aulas
laboratoriais) e que correspondem, respectivamente, a 75 e 25% da classificação final. O aluno é considerado
aprovado se obtiver uma classificação igual ou superior a dez valores.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students are assessed upon final exam, which includes a theoretical and a practical part (which deals with the
knowledge discussed in laboratory classes), corresponding, respectively, to 75 and 25% of the final grade. The
student is considered approved uponreaching a rate equal to or greater than ten (out of 20).
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino e das didácticas foram estruturadas no sentido de se adequarem aos objectivos de
aprendizagem estabelecidos.
Investe-se numa metodologia que tem em conta a análise e discussão de conceitos que permitam aos alunos
desenvolver o conhecimento apropriado, de modo a compreenderem os princípios subjacentes àqueles conceitos,
sendo encorajados a usar terminologia específica e rigorosa. Através da promoção deste tipo de discussão, os
alunos devem desenvolver atitudes favoráveis face ao trabalho em ciência e tecnologia e reflectir criticamente,
relacionando evidências e explicações e desenvolvendo formas adequadas de as comunicar. Desta forma os alunos
estarão a ampliar a sua literacia científica e, ao percebê-lo, bem como à respectiva importância, ficarão
sensibilizados para, no futuro, poderem vir a promover o mesmo tipo de desenvolvimento no mercado de trabalho
onde se integrem.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods and teaching were structured in order to fulfil the established learning objectives.
A methodology that takes into account the analysis and discussion of concepts is promoted, to enable the students
to develop the appropriate knowledge, aiming at understanding the underlying principles, being encouraged to use
specific and accurate terminology. By promoting this kind of discussion, students should develop favourable
attitudes towards work in science and technology and reflect critically, relating evidence and explanations and
developing appropriate ways to communicate. This way, students will broaden their scientific literacy and thus
becoming better prepared to promote the same kind of development in the labour market they will integrate.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines, 4th edition, Churcill Livingstone, M. E. Aulton
(Ed.), Kevin M. G. Taylor, 2013.
Pharmaceutical Preformulation and Formulation: A Practical Guide from Candidate Drug Selection to Commercial
Dosage Form, Informa Healthcare Press, Mark Gibson (Ed.), 2009.
Complementar:
Swarbrick, J. and Boylan, J.C., Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Marcel Dekker, Inc. New York . Basel,
1990.
Nogueira Prista, L., Correia Alves, A. e Rui Morgado (com a colaboração de Sousa Lobo, J.M.), Tecnologia
Farmacêutica, I, II e III Volumes, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 5ª Ed., 1995.
Kibbe, A.H., Handbook of Pharmaceutical Excipients, American Pharmaceutical Association and Pharmaceutical
Press, Washington, DC . London, 3ª Ed., 2000.
Lachman, L., Lieberman, H.A. and Kaning, J.L. (tradução Pinto, J.F. e Fernandes, A.I.), Teoria e Prática na Indústria
Farmacêutica, Volume I e II, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2001.

Mapa X - Tecnologia Farmacêutica I / Pharmaceutical Technology I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia Farmacêutica I / Pharmaceutical Technology I
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Nuno Sereno Almeida Moreira - PL + T = 120.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- João Carlos Canotilho Lage - PL = 30.00
- Luís Fernando Morgado Pereira Almeida - PL = 90.00
- Olga Maria Fernandes Borges Ribeiro - PL = 30.00
- Sérgio Paulo Magalhães Simões - PL = 60.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os resultados de aprendizagem devem ser coerentes com os conteúdos programáticos e metodologias de ensino e
devem determinar a avaliação da aprendizagem dos estudantes na unidade curricular)
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O ensino da unidade curricular está organizado de forma a que o aluno:
-Perceba o que é o processo de Desenvolvimento Farmacêutico e como é que nele se enquadra a Tecnologia I;
-Perceba a importância dos diferentes parâmetros de pré-formulação;
-Distinga o papel de cada classe de excipientes usados na formulação de formas farmacêuticas sólidas e perceba o
seu princípio de actuação.
-Domine os aspectos associados à produção de formas farmacêuticas sólidas.
-Compreenda os aspectos basilares de controlo de qualidade de formas farmacêuticas sólidas.
A implementação dos objectivos descritos permitirá que os alunos desenvolvam as competências seguintes:
resolução de problemas; pensamento crítico; aprendizagem autónoma; comunicação oral e escrita; preocupação
com a qualidade.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The theoretical and laboratory course on Pharmaceutical Technology I is organized so that the student:
- Realizes what is the process of Pharmaceutical Development and how does Pharmaceutical Technology I fit in;
- Understand the importance of preformulation;
- Distinguish the role of each class of excipients used in the formulation of solid dosage forms and the
corresponding mechanism of action.
- Masters the aspects associated with the production of solid dosage forms, including the specific problems
inherent to each one of the dosage forms addressed in the course. In this respect, the student must develop the
ability to know which preparation method best suits a particular formulation.
- Understand the basic aspects of solid dosage forms quality control.
The implementation of the objectives described will enable students to develop the following skills: problem
solving; critical thinking; autonomous learning; oral and written communication; concern for quality.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Componente teórica
Contextualização. Pré-formulação. Sistema de classificação biofarmacêutico. Pós: Operações unitárias,
Desenvolvimento galénico de formulações com baixa percentagem de API, Segregação e transferência de pós,
Amostragem, Material de amostragem, Análise granulométrica. Formas obtidas por divisão de pós: pós
medicamentosos (carteiras): vantagens, formulação. Comprimidos: Formulação, Compressão, Métodos de
preparação, Revestimento de comprimidos, Tipos de comprimidos, Controlo de Qualidade. Cápsulas: Formulação,
Produção e Controlo de Qualidade. Liofilizados. Acondicionamento. Unidades de Produção de formas
farmacêuticas sólidas
Componente laboratorial
Preparação e controlo de carteiras
Preparação e controlo de cápsulas
Compressão
Preparação e controlo de comprimidos por granulação por via húmida
Preparação e controlo de comprimidos por compressão directa
Controlo de comprimidos
Ensaio de dissolução
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical component
Contextualization. Pre-formulation. Biopharmaceutical classification system. Powders: Unit operations,
Development of pharmaceutical formulations with low percentage of API, segregation and transfer of powders,
Sampling, Material Sampling, Particle size analysis. Forms obtained by dividing post: medicated powders:
advantages, formulation. Tablets: Formulation, compression, methods of preparation, coating of tablets, types of
tablets, Quality Control. Capsules: Formulation, Production and Quality Control. Lyophilization. Packaging.
Production Units of solid dosage forms.
Laboratory component
Preparation and control of sachets.
Preparation and control capsules.
Compression: wet granulation and direct compression.
And control preparation of tablets by wet granulation.
And control preparation of tablets by direct compression.
Quality control of tablets.
Dissolution assay.
Lyophilization.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O conteúdo programático foi planeado no sentido de atingir os objectivos de aprendizagem estabelecidos. A
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Tecnologia Farmacêutica assume um papel cada vez mais preponderante na formação básica dos farmacêuticos. O
conhecimento de conceitos como os que constam do conteúdo programático da presente unidade curricular, e
suas aplicações, assim como o desenvolvimento de hábitos mentais envolvidos no trabalho de análise e discussão
crítica dos conceitos de Tecnologia I são fundamentais para o desenvolvimento da cultura científica dos futuros
profissionais e contribuem para o seu desenvolvimento enquanto cidadãos capazes de se envolverem em tomada
de decisões informadas. Sem isso, não serão eles próprios capazes de promover o desenvolvimento das
organizações profissionais onde se venham a integrar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program content was planned in order to achieve the desired learning objectives.Pharmaceutical Technology
Iassumes an increasingly important role in the basic formation of Pharmacists. In this respect, its study is
fundamental to future professionals The acquisition of concepts such as those listed in the syllabus (as well as
their critical analysis and discussion), are fundamental to the development of scientific culture of future
professionals and contribute to their development as citizens able to engage in informed decision-making. Without
that, they will not be able themselves, to promote the development of professional organizations they will integrate.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes são avaliados mediante exame final, que inclui uma parte teórica (que versa os conhecimentos
adquiridos na aulas teóricas) e uma parte teórica-prática (que versa os conhecimentos adquiridos nas aulas
laboratoriais) e que correspondem, respectivamente, a 75 e 25% da classificação final. O aluno é considerado
aprovado se obtiver uma classificação igual ou superior a dez valores.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students are assessed upon final exam, which includes a theoretical and a practical part (which deals with the
knowledge discussed in laboratory classes), corresponding, respectively, to 75 and 25% of the final grade. The
student is considered approved uponreaching a rate equal to or greater than ten (out of 20).
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino e das didácticas foram estruturadas no sentido de se adequarem aos objectivos de
aprendizagem estabelecidos.
Investe-se numa metodologia que tem em conta a análise e discussão de conceitos que permitam aos alunos
desenvolver o conhecimento apropriado, de modo a compreenderem os princípios subjacentes àqueles conceitos,
sendo encorajados a usar terminologia específica e rigorosa. Através da promoção deste tipo de discussão, os
alunos devem desenvolver atitudes favoráveis face ao trabalho em ciência e tecnologia e reflectir criticamente,
relacionando evidências e explicações e desenvolvendo formas adequadas de as comunicar. Desta forma os alunos
estarão a ampliar a sua literacia científica e, ao percebê-lo, bem como à respectiva importância, ficarão
sensibilizados para, no futuro, poderem vir a promover o mesmo tipo de desenvolvimento no mercado de trabalho
onde se integrem.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods and teaching were structured in order to fulfill the established learning objectives.
It is promoted a methodology that takes into account the analysis and discussion of concepts, to enable the
students to develop the appropriate knowledge, aiming at understanding the underlying principles, being
encouraged to use specific and accurate terminology. By promoting this kind of discussion, students should
develop favorable attitudes towards work in science and technology and reflect critically, relating evidence and
explanations and developing appropriate ways to communicate. This way, students will broaden their scientific
literacy and thus becoming better prepared to promote the same kind of development in the labor market they will
integrate.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines, 4th edition, Churcill Livingstone, M. E. Aulton
(Ed.), Kevin M. G. Taylor, 2013.
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Pharmaceutical Preformulation and Formulation: A Practical Guide from Candidate Drug Selection to Commercial
Dosage Form, Informa Healthcare Press, Mark Gibson (Ed.), 2009.
Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, Vol. 1 (Hardcover), 2nd edition, Herbert Lieberman (Editor), Leon Lachman
(Editor), Joseph B. Schwartz (Editor), 1989
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Mapa X - Tecnologia Farmacêutica III / Pharmaceutical Technology III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia Farmacêutica III / Pharmaceutical Technology III
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Ribeiro - PL + T = 105.00
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Ana Rita Ramalho Figueiras - PL = 60.00
- Carla Sofia Pinheiro Vitorino - PL = 30.00
- Eliana Maria Barbosa Souto - PL + T = 135.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como principal objetivo conferir conhecimentos sobre tecnologias e formas
farmacêuticas que não foram contempladas nas unidades curriculares de Tecnologia Farmacêutica I e II, e que são
consideradas fundamentais para a formação graduada.
Planear e elaborar estudos de estabilidade de medicamentos;
Conhecer e preparar novos sistemas terapêuticos para administração de fármacos: microgrânulos,
micropartículas, ciclodextrinas, polímeros bioadesivos; nanopartículas lipídicas e micelas poliméricas;
Justificar a importância de estudos de pré-formulação no desenvolvimento de medicamentos;
Conhecer e preparar formas farmacêuticas adequadas para modificar a libertação de fármacos;
Planear e elaborar estudos de dissolução de medicamentos e apresentar uma análise crítica dos resultados
obtidos
Planear e elaborar estudos de validação de operações farmacêuticas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main purpose of this course is to impart knowledge to students about technologies and dosage forms that
were not covered in the courses of Pharmaceutical Technology I and II, which are considered essential for graduate
training.
• To plan and conduct drug stability studies;
• To know and prepare new therapeutic systems for drug administration: pellets, microparticles, cyclodextrins,
bioadhesive polymers, lipid nanoparticles and polymeric micelles;
• To justify the importance of pre-formulation studies in drug development;
• To know and prepare modified drug release systems;
• To plan and conduct drug dissolution studies and present a critical analysis of the obtained results;
• To plan and conduct validation studies of pharmaceutical processes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa teórico:

192 de 212

1. Apresentação
2. Estudos de Estabilidade de medicamentos
3. Cinética Química
4.Pellets
5. Dissolução
6. Microencapsulação
7. Nanopartículas lipídicas
8. Formas Farmacêuticas de Libertação Modificada (FFLM)
9. Mucoadesão
10. Aerossóis farmacêuticos
11. Aplicações farmacêuticas das ciclodextrinas
12. Micelas poliméricas

Programa Laboratorial:
Ensaios de estabilidade
Produção de matrizes hidrófilas
Estudos de pré-formulação
Ensaio de velocidade de dissolução de formas sólidas
Estudos de validação
Produção e controlo de qualidade depellets
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Revestimento depellets
Microencapsulação
Resolução de problemas sobre cinética química
6.2.1.5. Syllabus:
Plenary lectures:
Introduction
Stability studies of pharmaceutical formulations
Chemical kinetics of drug degradation
Pellets
Dissolution studies of solid oral formulations
Microencapsulation
Lipid nanoparticles
Modified drug delivery systems
Mucoadhesion
Pharmaceutical aerosols
Pharmaceutical applications of cyclodextrins
Polymeric micelles

Laboratory program:
Stability studies
Preparation of hydrophilic tablets
Pre-formulation studies
Dissolution studies of solid oral formulations
Validation studies
Preparation and quality control studies of pellets
Pellet coating
Microencapsulation
Resolution of practical problems about chemical kinetic
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta unidade curricular tem como objetivo abordar a estabilidade dos medicamentos, bem como conferir
conhecimentos sobre tecnologias e formas farmacêuticas avançadas.
Os estudantes devem adquirir competências para planear e elaborar estudos de estabilidade de medicamentos,
bem como, desenvolver, preparar e controlar formas farmacêuticas e resolver problemas que ocorram durante o
desenvolvimento e produção; capacidade de justificar a importância dos estudos de pré-formulação no
desenvolvimento dos medicamentos e de apresentar uma análise crítica dos resultados obtidos em função do perfil
biofarmacêutico que se pretende para o medicamento; conhecer e preparar formas farmacêuticas adequadas para
modificar a libertação do fármaco, recorrendo a sistemas de administração avançados do ponto de vista
tecnológico como micropartículas, ciclodextrinas, polímeros bioadesivos, nanopartículas lipídicas e micelas
poliméricas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course is intended to supplement the knowledge in the area of pharmaceutical technology, addressing the
stability of drugs that is a subject common to all dosage forms and give knowledge about advanced technologies
and pharmaceutical forms.
Students should acquire skills to plan and conduct studies of drug stability, as well as, develop, prepare and
monitor dosage forms and solve problems that occur during the development and production; capacity to justify
the importance of pre-formulation studies in the development of pharmaceutical formulations and present a critical
analysis of the results obtained according to the biopharmaceutical/pharmacokinetic profile intended for the
formulation; learn and prepare appropriated dosage forms to modify drug release, if necessary by the
administration of advanced systems in the technological point of view, as microparticles, cyclodextrins,
bioadhesive polymers, lipid nanoparticles and polymeric micelles.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas têm a duração de sessenta minutos e seguem o modelo de lição magistral. A apresentação do
conteúdo programático é sempre precedida de uma breve introdução, fazendo-se a interligação com a aula
anterior, caso haja continuidade. No final de cada aula, são salientados os conceitos mais relevantes e fornecido o
material de apoio didático, conjuntamente com o sumário pormenorizado da matéria lecionada, acompanhado da
respetiva bibliografia. As aulas laboratoriais com a duração de 2 horas, permitem a realização dos trabalhos
práticos anteriormente descritos.
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Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures have lasting sixty minutes and follow the model of masterful lesson. The presentation of the syllabus
of each class is always preceded by a brief introduction, making up the connection with the previous lesson, if
there is continuity. At the end of each lesson are highlighted the most relevant concepts and provided material
support teaching, together with the detailed summary of matter taught, accompanied by the respective
bibliography. The laboratory sessions lasting two hours to enable practical work described above.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas e laboratoriais são ministradas de forma a permitir aos estudantes a apreensão seletiva e
integrada do conhecimento científico como resultado de um raciocínio lógico e dedutível. Os assuntos são
sistematizados, conduzindo o estudante das matérias mais fáceis para as mais complexas, criando-lhes motivos
para uma mais fácil retenção de conhecimentos e capacidade de dedução das etapas seguintes e visando sempre
alcançar as competências que são estabelecidas para esta unidade didática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lecture and laboratory classes are taught to enable students to grasp selective and integrated scientific
knowledge as a result of a logical and deductible. Subjects are systematized, leading the student of the matters
easier for more complex reasons for creating them easier retention of knowledge and ability to deduct the following
steps and always aiming to achieve the competencies that are established for this teaching unit, contributing to
achieve the objectives proposed for this course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ICH Topic Q 1 A Stability Testing of new Drug Substances and Products. EMEA, November, 2005;
Siewert et al, FIP/AAPS Guidelines to Dissolution/in VitroRelease Testing of Novel/Special Dosage Forms. AAPS
PharmSciTech, (2003), 4, (81), 1 – 10;
Smart, J. D. “The basics and underlying mechanisms of mucoadhesion”. Advanced Drug Delivery Reviews, (2005),
1556 – 1568;
Francisco Veiga, Ana Rita Figueiras, Amélia Vieira. Oral Drug Delivery with Cyclodextrins. Cyclodextrins in
Pharmaceutics, Cosmetics, and Biomedicine. Current and Future Industrial Applications. Ed. Wiley. (2011), Chapter
10, pags. 177 – 196;
Qui, Y. Rational Design of Oral Modified - release Drug Delivery Systems. Developing Solid Oral Dosage Forms:
Pharmaceutical Theory and Practice, Elsevier Inc, (2009);
Aulton, M. “Libertação pulmonar de fármacos” Delineamento de formas farmacêuticas. Ed. Artmed, (2009) pag.
478-493.

Mapa X - Toxicologia e Análises Toxicológicas / Toxicology and Toxicological Analysis
6.2.1.1. Unidade curricular:
Toxicologia e Análises Toxicológicas / Toxicology and Toxicological Analysis
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Saúl Campos Pereira Costa - T = 13.50
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Isabel Rita Rebelo Ferreira Barbosa - PL + T = 91.50
- João António Nave Laranjinha - PL + T = 165.00
- Maria Manuel Cruz Silva - PL = 60.00
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com base nos conhecimentos adquiridos, e a partir da análise estrutural do xenobiótico, os alunos deverão ser
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capazes de prever e avaliar o potencial risco toxicológico de um agente químico. Terem apreendido os
conhecimentos necessários ao desenvolvimento gradual de uma atitude crítica que lhes permita entender e aplicar
os conceitos primários adquiridos na ciência da toxicologia. A incidência na toxicologia molecular proporciona o
ambiente fundamental para competências relacionadas, entre outras, com avaliação do risco em toxicologia, a
implementação de terapias e o projecto de novos fármacos e ainda, o entendimento global e integrado da resposta
celular ao stresse. Deverão ser capazes de aplicar as metodologias analíticas aprendidas nas análises
toxicológicas, nomeadamente: o isolamento, identificação e quantificação de agentes tóxicos, com ênfase para as
amostras biológicas e seu tratamento
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Based on acquired knowledge, students should be able to predict and assess the potential toxicological risk of a
chemical agent, from the structural analysis of the xenobiotic. They must have acquired the necessary knowledge
to develop a critical attitude that allows to understand and to apply the acquired primary concepts in the science of
toxicology. The emphasis in molecular toxicology provides the fundamental atmosphere for inter-related
competences, among others, for the evaluation of the risk in toxicology, the implementation of therapies, the design
of new drugs, as well as the global and integrated understanding of the cell response to stress. They should be
able to apply the analytical methodologies learned in toxicological analysis, including: the isolation, identification
and quantification of toxic agents, with emphasis in the use of biological samples and its treatment.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Definição e história. Princípios básicos de Toxicologia. Disposição dos Compostos Tóxicos. Respostas Tóxicas a
Xenobióticos. Exemplos de toxicidade: Fármacos como Tóxicos; Drogas de Abuso; Metais
Toxicologia Molecular
Toxicidade: um termo que descreve os efeitos adversos resultantes da interacção do tóxico com o alvo
Mecanismos bioquímicos
Interferência com vias bioquímicas e mecanismos homeostáticos:
- Receptores e
- Membranas
- Metabolismo
- Homeostase do Ca2+
- Sinalização celular
Morte celular
Resposta celular ao stresse
Alteração da expressão genética. Hormese
Toxicogenómica
Barbitúricos: Extracção e Purificação, TLC e dosagem espectrofotométrica. Arsénio: Pesquisa e dosagem. Teste de
Reinsch. Pesquisa e dosagem: Ácido Cianídrico e Cianetos, Álcool Metílico e Flúor.Modificação em hemeproteínas
por oxidantes e redutores fisiológicos com implicações tóxicas: peróxido de hidrogénio, nitrito, ascorbato e
polifenóis. Modificação em proteínas. Análise espectral no visível
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical Progam:
Definition and historical aspects. Basic principles of Toxicology. Disposition of toxic compounds. Toxic responses
to Xenobiotics. Toxicity examples: Drugs as toxic compounds; Drugs of Abuse and Metals
Molecular toxicology
Toxicity: a term that describes the adverse effects resulting from the interaction of toxic with target
Biochemical mechanisms
Interference with biochemical pathways and homeostatic mechanisms.
- Receptors and Membranes
- Metabolism
- Ca2+homeostasis
- Cellular signaling
Cellular Death
Cell response to stress
Alteration of the genetic expression. Hormesis.
Toxicogenomics.
Lab. Program
Barbiturates: Extraction and Purification, TLC and spectrophotometric determination. Research and Dosage:
Arsenic, Hydrogen cyanide and cyanides, Methyl alcohol and Fluoride.
Modifications in hemeproteins by oxidants and reductants with toxic implications: hydrogen peroxide, nitrite,
ascorbate and polyphenols. Protein modifications. Spectral analysis in the visible
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A disciplina de TAT, num contexto de multidisciplinaridade que é hoje imprescindível a uma adequada integração
dos diversos conhecimentos adstritos às diferentes áreas de toxicologia, procura, através da interligação de dois
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laboratórios diferentes, integrar os conhecimentos químicos e bioquímicos necessários à análise dos tóxicos. O
conhecimento profundo do tóxico enquanto entidade química, o estudo da sua disposição no organismo e os seus
efeitos adversos, complementados com exemplos específicos de toxicidade. Uma segunda parte de cariz
bioquímico visa o estudo integrado dos mecanismos pelos quais compostos endógenos e exógenos de natureza
química, biológica e biotecnológica perturbam os sistemas biológicos ao nível molecular, induzindo alterações
estruturais e funcionais adversas para a saúde humana. Discute-se a resposta celular ao stresse e a modificação
da expressão genética, introduzindo-se a toxicogenómica numa perspectiva de avaliação integrada de resposta
celular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Toxicology and toxicological analysis knowledge is tackled from a multi-disciplinary and comprehensive viewpoint,
via the proper integration of the several areas of chemical, biochemical and biology knowledge. A general
introduction on the several fields of the area is provided. The chemical nature of several toxicants, the study of their
disposition in the organism and their adverse effects, with specific examples of toxicity. A second part involves a
biochemical and molecular approach aiming at integrating into general mechanisms the effects of endogenous and
exogenous compounds of chemical, biological and biotechnological nature, that disturb the biological systems at
the molecular level, inducing structural and functional adverse alterations. The cell response to stress and the
modification of the genetic expression are studied. The concept of toxicogenomics as an integrated evaluation of
cell response to stress is discussed.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem uma componente teórica e uma componente laboratorial. Nas aulas teóricas os
conteúdos são expostos recorrendo essencialmente a meios visuais. Embora, expositivas, incentiva-se a discussão
crítica dos assuntos abordados. Nas aulas laboratoriais são executadas metodologias analíticas visando o
isolamento, identificação e quantificação de agentes tóxicos, com ênfase para as amostras biológicas e seu
tratamento. Por outro lado, pretende-se ilustrar experimentalmente alguns conceitos gerais de toxicidade.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit has a theoretical and a laboratory component. The contents are mainly exposed using a visual media.
Although, expository, the critical discussion of the addressed issues is encouraged. In the lectures the contents are
mainly exposed using a visual media. Analytical methodologies are performed based on isolation, identification and
quantification of toxic agents, with emphasis on biological samples and their treatment. On the other hand, the
experimental illustration of some general concepts of toxicity is shown.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de ensino é coerente com os objectivos: a natureza expositiva das aulas teóricas, com recurso a
exemplos práticos, permite a transmissão clara e eficiente dos conhecimentos fundamentais, motivando os alunos
para a área disciplinar, incentivando-os para uma atitude crítica que lhes permita entender e aplicar os conceitos
primários adquiridos na ciência da toxicologia. Indissociável da formação teórica é a componente laboratorial. A
conjugação destas duas vertentes é indispensável para que a análise e a interpretação dos resultados
toxicológicos sejam adequadamente efetuadas. Para além disso, estimula-se a capacidade de interpretação
autónoma e salienta-se a necessidade de atualização de conhecimentos ao longo da vida.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method is consistent with the objectives: the nature of expository lectures, using practical examples,
allows a clear and efficient transmission of fundamental knowledge, motivating students for the subject area, and
encouraging them to a critical attitude that allows understanding and applying the concepts acquired in the primary
science of toxicology. Inseparable from the theoretical training is the laboratory component. The combination of
these two aspects is essential so that the analysis and interpretations of toxicology results are properly made.
Moreover, the capacity of autonomous interpretation is stimulated and emphasizes the necessity of updating
knowledge throughout life.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8ª Ed by Curtis Klaassen, 2013
E. Jungreis, Spot test Analysis, 2ª Ed, J Wiley, N York 1997
Annual Review Pharmacology Toxicology, 28:331-345, 1988
“Free Radical Toxicology", Ed. Kendall Wallace. Taylor & Francis group, 1997
David A.S. Future of Toxicology – a shift in the paradigm: focus on human disease. Chem. Res. Toxicol. (2006), 16,
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1121-1124.
Bowman WC (2006) Neuromuscular block. Br. J. Pharmacol. 147, Suppl. 1: S277-86.
Yi-Zhong Gu1 et al. (2000) Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 40: 519-561
Raffray M and Cohen GM (1997) Apoptosis and necrosis in toxicology: continuum or distinct modes of cell death?
Pharmacol. Ther. 75, 153-177.
Aardema MJ, MacGregor JT. Toxicology and genetic toxicology in the new era of "toxicogenomics": impact of
"omics" technologies. Mutat Res. 2002, 499, 13-25.

Mapa X - Virologia / Virology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Virologia / Virology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Santos Luxo Maia - T + TP = 52.50
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Miguel Duarte Matos Silva - T + TP = 52.50
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Virologia tem por objetivo proporcionar aos estudantes conhecimentos sobre:
- As características gerais dos principais vírus responsáveis por infeções humanas,
- As principais manifestações clínicas, os métodos de diagnóstico e a terapêutica utilizada nas infeções virais
humanas
Assim, é esperado que no final desta unidade curricular, os alunos sejam capazes de:
- Identificar e caracterizar os principais vírus humanos;
- Compreender a patogénese e as características clínicas das infeções virais;
- Identificar os métodos de diagnóstico laboratorial mais adequados para diferentes tipos de infeções virais e
interpretar os respetivos resultados obtidos.
A aquisição destes conhecimentos será fundamental ao desempenho do futuro farmacêutico, como profissional de
saúde
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit of Virology aims to provide students with knowledge about:
- The general characteristics of the main viruses responsible for human infections;
- The principal clinical manifestations, diagnostic methods and treatment used in human viral infections.
By this manner, it is expected that at the final of this curricular unit, the knowledge gained will enable students to:
- Identify and characterize the principal human viruses;
- Understand the pathogenesis and clinical features of viral infections;
- Identify the advisable laboratorial methods for the diagnostic of different human viral infections, as well as
interpret the obtained results.
The acquisition of this knowledge will be fundamental to the future performance of pharmacist as a health
professional.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
ENSINO TEÓRICO
Estrutura viral
Taxonomia viral
Replicação viral
Patogénese das infeções virais
Terapêutica antiviral
FamíliaHerpesviridae: HSV, VZV, HCMV, EBV, HHV-6, HHV-7, HHV-8
FamíliaRetroviridae: HIV-1, HIV-2, HTLV-I e HTLV-II
FamíliaPapillomaviridae: papilomavírus humanos
Hepatite viral: vírus da hepatite A; vírus da hepatite E; vírus da hepatite B; vírus da hepatite D; vírus da hepatite C;
vírus G e vírus TT
FamíliaParvoviridae: parvovírus B19
Vírus associados a doença do tracto respiratório: vírus influenza (A, B e C), rinovírus, coronavírus e adenovírus
respiratórios
Vírus associados a doença diarreica aguda: rotavírus, calicivírus, astrovírus e adenovírus entéricos
ENSINO TEÓRICO-PRÁTICO
Diagnóstico laboratorial das infeções virais:
Pesquisa da partícula viral
Pesquisa de componentes virais: deteção de antigénios e genoma virais
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Pesquisa de anticorpos virais
Diagnóstico de infeções por herpesvírus humanos, vírus da imunodeficiência humana e vírus das hepatites
6.2.1.5. Syllabus:
Viral structure
Taxonomy of viruses
Viral replication
Pathogenesis of viral infections
Antiviral therapy
Herpesviridae family: HSV, VZV, HCMV, EBV, HHV-6, HHV-7, HHV-8
Retroviridae family: HIV-1, HIV-2, HTLV-I and HTLV-II
Papillomaviridae family: human papillomaviruses
Viral hepatitis: the hepatitis A virus, hepatitis E virus, hepatitis B virus, hepatitis D virus, hepatitis C virus, and
viruses G and TT
Family Parvoviridae: B19
Viruses associated with respiratory tract infections: influenza virus (A, B, C), rhinoviruses, coronaviruses, and
respiratory adenoviruses
Viruses associated with acute gastroenteritis: rotaviruses, caliciviruses, astroviruses, and “enteric” adenoviruses
Laboratory diagnosis of viral infections
Detection of the viral particle
Detection of viral components: viral antigens and viral genome
Detection of viral antibodies
Diagnosis of infections by human herpesvirus, human immunodeficiency virus and hepatitis viruses
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O impacto das doenças virais na atualidade demonstra a natureza fundamental da virologia nas ciências da saúde.
Os conhecimentos adquiridos nesta disciplina vão permitir aos alunos compreender a patogénese e as
características clínicas das infeções virais, assim como adquirir competências na área do diagnóstico viral. A
aquisição destes conhecimentos será fundamental ao desempenho do futuro farmacêutico, como profissional de
saúde.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The impact of viral diseases in the actuality establishes the fundamental importance of virology among health
sciences. Acquired information in this discipline will permit students to understand pathogenesis and clinical
manifestations of viral infections as well understand basic concepts of viral diagnostic. The acquisition of such
knowledge will be fundamental for the future pharmacists as health professional.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino da unidade curricular de Virologia baseia-se em aulas teóricas de frequência não obrigatória e em aulas
teórico-práticas de frequência obrigatória. As aulas teóricas e teórico-práticas são ministradas de acordo com o
modelo clássico de transmissão de conhecimentos, apoiadas com apresentações ilustrativas das matérias
abordadas, recorrendo a meios audiovisuais disponíveis. Algumas das aulas teórico-práticas serão do tipo
demonstrativo, realizadas em contexto laboratorial, onde serão executadas técnicas usadas no diagnóstico viral.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The Virology curriculum unit teaching will be based on non mandatory theoretical classes and mandatory
laboratory classes
The lectures are based on the classical model of imparting knowledge, supported with illustrative presentations of
the subjects covered, using available audiovisual equipment. Some practical classes will be demonstrative classes
conducted in laboratorial context, with realization of several techniques used in diagnosis of viral infections.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A exposição da matéria por tópicos, com figuras e animações em apresentaçõespowerpointpermite que os alunos
consigam seguir o professor e apreendam melhor os conceitos ministrados. Durante a aula são colocadas
questões com o objetivo de estimular a participação dos alunos e avaliar a apreensão dos assuntos lecionados
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As aulas teórico-práticas visarão vários aspetos sobre as técnicas disponíveis para o diagnóstico laboratorial de
infeções virais abordadas durante aulas teóricas. As aulas teórico-práticas ministradas em contexto laboratorial
permitem que os alunos tenham contacto com as metodologias laboratoriais utilizadas no diagnóstico viral e
possam discutir e interpretar os resultados obtidos, tendo como base a matéria teórica.
Um exame final permite a avaliação de conhecimentos de tópicos específicos, mas também da aplicação de
conhecimentos adquiridos a questões transversais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exposure of theoretical content by topics, with pictures and animationspowerpointpresentations allows the
students to follow the teacher and a better knowledge of the topics taught.
During the classes, questions will be posed to students in order to stimulate their participation and evaluate
knowledge acquisition.
Practical classes will cover various aspects of the techniques available for the laboratory diagnosis of viral
infections addressed on theoretical classes. Practical lessons taught in laboratorial context allow students to have
contact with the methodologies used in viral diagnosis and to discuss and interpret the results, based on the
theoretical topics. Results of clinical cases will be analyzed and discussed in order to promote greater
interconnection with reality.
A final examination allows the evaluation of knowledge of specific topics, but also the application of acquired
knowledge to cross-cutting issues.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Microbiologia Médica volume 2
Helena Barroso, António Meliço-Silvestre, Nuno Taveira (2014) Lidel.
Medical Microbiology
Murray P.R., Rosenthal, K.S., Kobayashi, G.S., Pfaller, M.A. (2013) Ed. Michael Brown, Mosby Inc
Human Virology
Collier, L. and Oxford J. (Ed.) (2011) Oxford University press
Basic Virology
Wagner E. K. and Hewlett, M. J. (Ed.) (2004) Blackwell Publishing
Clinical Virology
Richman D. D., Whitley R. J. and Mayden F. G. (Ed.) (2002) ASM press, Washington, D.C.
Essentials of Diagnostic Virology
Storch G. A. (Ed.) (2000) Churchil Livingstone, New York.

Mapa X - Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco Jorge Batel Marques: T: 30
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
N/A
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos das capacidades e competências no âmbito da avaliação da segurança dos medicamentos durante
todo o seu ciclo de vida. Dotar os alunos das capacidades e competências de consulta e interpretação de estudos
farmacoepidemiológicos com diferentes tipos de delineamentos com o objetivo de determinar qual a opção
terapêutica com a melhor relação benefício/risco. Adicionalmente, esta disciplina pretende dar a conhecer aos
alunos a regulamentação em Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia, as responsabilidades dos intervenientes
na monitorização de segurança dos medicamentos e a constituição do Sistema Nacional de Farmacovigilância.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Give students the skills to understand the drug safety evaluation throughout its entire life cycle. Provide students
the skills to interpret pharmacoepidemiological studies with different designs in order to determine which
therapeutic option has the best benefit/risk ratio. In addition, this course aims to instruct students about
Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology regulatory, the responsibilities the stakeholders in the drug safety
monitoring and to understand the National Pharmacovigilance System.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Sistema Nacional de Farmacovigilância, Imputação de causalidade, geração de sinal de segurança, confirmação
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de sinal de segurança, procedimentos de notificação espontânea, estimativa de risco a partir da notificação
espontânea, a clínica das reações adversas a medicamentos, Farmacovigilância nos Ensaios Clínicos, Dicionário
MedDRA: terminologia. Medidas de ocorrência (frequência) de doença; Medidas de exatidão; Medidas de
associação; Análise de sobrevivência; Delineamento de estudos em Farmacoepidemiologia; Critérios de
causalidade de Bradford Hill.
6.2.1.5. Syllabus:
The National Pharmacovigilance System, causality assessment, safety signals generation and confirmation,
spontaneous reporting procedures, risk ratio estimate based on spontaneous reporting data, the clinical course of
adverse drug reactions, Pharmacovigilance in clinical trials, Dictionary MedDRA: terminology. Measures occurrence
(frequency) of disease; Accuracy measures; Measures of association; Survival analysis; Study designs in
Pharmacoepidemiology; Bradford-Hill criteria for causality assessment.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos da unidade curricular são coerentes com a matéria lecionada nas aulas e com a bibliografia
disponibilizada aos alunos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit's objectives are coherent with teaching methodologies through the participation in the lectures
and material readings.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas. Exame escrito final (100%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures. Written final exam: 100%.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos da disciplina de Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia do MICF irão permitir aos alunos:
Tomar conhecimento do Sistema Nacional de Farmacovigilância.
Compreender as ferramentas que têm ao dispor para melhor identificar suspeitas de RAM e dá-las a conhecer ao
Sistema Nacional de Farmacovigilância.
Compreender as metodologias de geração e confirmação de sinal de segurança.
Avaliar a associação entre a exposição e ocorrência de doença aplicando medidas de frequência e de associação.
Avaliar a evolução da sobrevivência dos doentes quando submetidos a uma intervenção.
Identificar qual o melhor delineamento de estudo farmacoepidemiológico para avaliar a força de associação entre a
exposição a uma intervenção e o desenvolvimento de doença.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents of this discipline will allow students:
Understand the National Pharmacovigilance System.
Understand the available tools to better identify and report suspected adverse drug reactions
Understand the methods of generation and confirmation of safety signal.
To evaluate the association between the exposure to an intervention and the occurrence of disease by applying
measures of frequency and association.
To evaluate the survival evolution of patients when submitted to an intervention.
Identify the best pharmacoepidemiological study design to assess the association between the exposure to an
intervention and the development of disease.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANDREWS, Elizabeth, MOORE, Nicholas
Pharmacovigilance. 3rd ed.
Wiley-Blackwell, 2013
Textbook of pharmacoepidemiology
John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,
West Sussex PO19 8SQ, England.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
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6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
O ensino é teórico, prático laboratorial, laboratorial e de orientação tutorial. Os métodos pedagógicos e o material
didático estão adaptados ao tipo de ensino de cada unidade curricular. Existe material de apoio às aulas, material
bibliográfico atualizado, diversificado e de qualidade e os estudantes são estimulados a desenvolver os
conhecimentos de forma autónoma e com supervisão tutorial. As salas de aulas dispõem de sistemas de
"data-show" e outros equipamentos adequados à aprendizagem. Os estudantes têm acesso às bases de dados,
revistas (publicações periódicas), livros electrónicos, entre outros recursos da biblioteca das Ciências da Saúde,
bem como todo o apoio na utilização desses recursos. Os laboratórios da FFUC, onde os estudantes se inserem no
âmbito da componente laboratorial, têm equipamentos modernos e adequados à investigação atual sobre as
vertentes que são objeto deste ciclo de estudos.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The teaching has theoretical and practical components as well as tutorial supervision. The teaching methods and
the teaching materials are adapted to the type of teaching for each curricular unit. There are updated support texts
and literature, guided by quality and diversification, and the students are encouraged to develop their skills
independently and/or with tutorial supervision. The classrooms are equipped with 'data show' systems and others
suited to learning. The students have access to scientific databases, magazines (periodicals), electronic books, and
other resources of the Heath Sciences Library, as well as all the support in the use of these resources. The
laboratories of FFUC, where students fall within the scope of the laboratory component, have adequate and modern
equipment to the current research in the matters that are the subject of this study cycle.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado
em ECTS.
Para verificação de que a média de trabalho necessária aos estudantes do MICF corresponde ao estimado em
ECTS, procede-se ao questionamento dos estudantes através de inquéritos pedagógicos semestrais relativos a
cada unidade curricular, à análise e discussão dos resultados desses mesmos inquéritos e à consequente
verificação da adequação entre as horas de contacto, as horas de estudo e as horas de avaliação, bem como dos
ECTS de cada componente.
Da referida análise tem-se concluído que aquela média corresponde ao estimado em ECTS e encontra-se em
conformidade com o disposto nos arts. 4º e 5º do DL nº. 42/2005, de 22/02, bem como com o disposto no
Regulamento do Sistema de Aplicação de Créditos Curriculares aos Ciclos de Estudo da Universidade de Coimbra.
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
To check that the average work required to IMPS students corresponds to the estimated ECTS, It is carried out the
questioning of students in a semester teaching inquiry related to each module, the analysis and discussion of the
results of those inquiries and the subsequent verification of match between contact hours, hours of study and
hours of evaluation as well as the ECTS of each component.
From this analysis we have concluded that this corresponds to the average estimated at ECTS and is in accordance
with the provisions of the legal framework and with the provisions of Regulation System of Curricular Credit
Application to the Study Cycles of the University of Coimbra.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação da aprendizagem é definida em coerência com os objetivos da unidade curricular (uc). A definição do
regime de avaliação é feita em articulação com as restantes uc, por forma a equilibrar a carga de trabalho e a taxa
de esforço do estudante e a permitir eleger o regime e os elementos de avaliação que melhor servem para apurar
as suas competências e conhecimentos.
Os conteúdos e as regras básicas de ensino e avaliação das uc são definidos através de uma ficha plurianual
(FUC). Os docentes disponibilizam ainda uma ficha anual com os ajustamentos previstos para cada ano. As fichas,
articuladas com os inquéritos pedagógicos semestrais, permitem monitorizar a coerência entre a avaliação e os
objetivos de cada uc e implementar acções de melhoria. Esta monitorização é promovida pela Coordenadora do
MICF.
O Conselho Pedagógico, por sua iniciativa ou mediante solicitação de docentes ou estudantes, pronuncia-se sobre
os métodos de avaliação, promovendo os necessários ajustamentos.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
The assessment of learning is defined in line with the objectives of the curricular unit (c.u.). The definition of the
evaluation process is done in conjunction with other c.u. in order to balance the workload and the rate of effort
required of students, and to allow to choose the evaluation elements and systems that best serve to ascertain their
skills and knowledge.
The contents and the basic rules of teaching and evaluation of the c.u. are defined through a pluriannual cu's file
(FUC). Teachers also provide an annual file, with the adjustments provided for each year. These, in conjunction with
the biannual educational surveys, they can monitor the consistency of the assessment of learning and the
objectives of each c.u.. This monitoring is promoted by the IMPS Coordinator.
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The Pedagogical Council, on its own initiative or by request of teachers or students, will rule on the evaluation
methods, promoting the necessary adjustments.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas.
Neste ciclo de estudos existe uma forte componente laboratorial e prática, ou seja, uma grande parte do ensino é
feito em laboratório onde os estudantes podem contactar com diversos problemas e desafios, adquirindo uma
visão abrangente, multidisciplinar, envolvendo questões científicas diversas. Vários dos laboratórios da FFUC
estão integrados e colaboram com centros de investigação de excelência. O ensino teórico e tutorial permite o
contacto com docentes com larga experiência pedagógica e científica e a transmissão de problemas científicos que
são objeto das linhas de investigação da FFUC.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
IMPS has a strong laboratory and practical component, which means that a large part of classes takes place within
a laboratory, where students have the opportunity to deal with a wide range of practical problems and challenges,
getting a comprehensive and multidisciplinary approach about several scientific issues. Many FFUC’s laboratories
are integrated and work in partnership with research centers classified as excellent. Also the theoretical and tutorial
teaching allow students to have contact with teachers with extensive experience and scientific problems related to
FFUC’s research lines.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
Antepenúltimo ano / Two before Penúltimo ano / One before Último ano /
the last year
the last year
Last year
N.º diplomados / No. of graduates

181

179

155

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N
years*

146

153

130

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in
N+1 years

30

17

17

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in
N+2 years

3

4

1

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of
graduates in more than N+2 years

2

5

7

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares.
O ciclo de estudos apresenta uma elevada taxa global de sucesso escolar (91,3%, em 2014/2015).
Ao nível das áreas científicas fundamentais do ciclo de estudos, nenhuma apresenta uma taxa de sucesso inferior
a 86%. Com efeito, as unidades curriculares da área fundamental de Ciências Farmacêuticas apresentaram, em
2014/2015, uma taxa de sucesso média de 98,50%; as unidades curriculares da área fundamental de Ciências
Biológicas e Biomédicas apresentaram uma taxa de sucesso média de 88,75%; as unidades curriculares da área
fundamental de Ciências Físico-Químicas apresentaram uma taxa de sucesso média de 85,73%.
Ao nível das unidades curriculares que integram o ciclo de estudos, verifica-se que nenhuma apresenta uma taxa
de sucesso inferior a 67%.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
The study cycle has a high overall academic success rate (91.3% in 2014/2015).
In the main scientific areas of the study cycle, none has a success rate of less than 86%. Indeed, the curricular
units of the main area of Pharmaceutical Sciences had, in 2014/2015, an average success rate of 98.50%; the
curricular units of the main area of Biological and Biomedical Sciences had an average success rate of 88.75%; the
curricular units of the main area of Physicochemical Sciences had an average success rate of 85.73%.
None of the curricular units of the study cycle had a success rate of less than 67%.

202 de 212

10-02-2016 16:37

ACEF/1516/08607 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c8ce7...

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo.
O sistema interno de garantia de qualidade da UC segue uma metodologia orientada ao problema, tendo em vista a
sua resolução que, na fase de monitorização, produz um conjunto de dados para análise.
É dada uma grande atenção aos inquéritos pedagógicos, que são analisados de forma a perceber as dificuldades
dos estudantes e como ferramenta de melhoria da qualidade do ciclo de estudos, sem permitir, contudo, que
diminuam o grau de exigência, rigor e qualidade. As análises efetuadas produzem recomendações e alterações ao
funcionamento das unidades curriculares que se refletem nos conteúdos programáticos, estratégias pedagógicas,
actividades lectivas, metodologias e formas de avaliação e planeamento do trabalho autónomo dos estudantes.
Para além dos referidos inquéritos, a FFUC realizou ainda, complementarmente, em 2014/2015, um inquérito
interno, dirigido aos estudantes do MICF, com o objetivo de auscultar os motivos do insucesso escolar de algumas
unidades curriculares.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The UC quality assurance system is based on a problem-resolution method, which creates, in the monitoring
phase, a data set for analysis.
Great attention is given to educational surveys that, as an improvement tool of the study cycle’s quality, are
analyzed in order to understand the students’ difficulties. The resulting analysis may determine important changes
to the curricular units, reflected in the syllabus, teaching strategies, teaching activities, evaluation methods and
forms and the autonomous working plan of students.
In addition to these surveys, FFUC held, in 2014/2015, an internal survey, for IMPS students, in order to understand
the reasons for the lack of success in some curricular units.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

93.3

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates
that obtained employment until one year after graduating

89

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respetiva classificação (quando aplicável).
- Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC/UC) e Instituto de Imagem
Biomédica e Ciências da Vida (IBILI), CNC-IBILI – Excelente;
- Centro Química Universidade Coimbra, CQC – Muito Bom;
- Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta, CIEPQPF – Muito
Bom;
- Centro de Estudos Farmacêuticos, CEF – Não Classificado;
- Laboratório Associado de Química Verde/Rede de Química e Tecnologia, LAQV/REQUIMTE – Excepcional;
- Centro de Matemática da Universidade de Coimbra, CMUC – Excepcional;
- Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra, INESC Coimbra - Muito Bom ;
- LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas – Excelente;
- Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX-CEIS20 - Muito Bom.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
- Center for Neuroscience and Cell Biology , University of Coimbra ( CNC / UC ) and Institute of Biomedical Imaging
and Life Sciences ( IBILI ), CNC - IBILI - Excellent;
- Coimbra Chemical Center, CCC - Very Good;
- Research Centre for Chemical Processes Engineering and Forest Products, CIEPQPF - Very Good;
- Centre for Pharmaceutical Studies, CEF - Not Rated;
- Associated Laboratory for Green Chemistry/Chemistry and Technology Network, LAQV, REQUIMTE - Exceptional;
- Center for Mathematics, University of Coimbra, CMUC - Exceptional;
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- Institute for Systems and Computer Engineering of Coimbra, INESC Coimbra - Very Good;
- LIP - Laboratory of Instrumentation and Experimental Particle Physics - Excellent;
- Interdisciplinary Studies Centre of the 20th century CEIS20 - Very Good.
7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/954df725-9bd9-061b-a98d-562613c85e8f
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/954df725-9bd9-061b-a98d-562613c85e8f
7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
As atividades científicas desenvolvidas têm tido impacto na valorização e no desenvolvimento económico, na
resolução de problemas da indústria, bem como na resolução de questões sociais.
Neste último aspeto, destacamos, a título de exemplo, o projeto “Simpathy” (Stimulating Innovation Management of
Polypharmacy and Adherence in The Elderly), cuja equipa está a identificar estudos de caso que ilustrem o estado
de desenvolvimento da polimedicação e da gestão da adesão à terapêutica dos idosos em diferentes estados da
UE, com vista à elaboração de um guia de boas práticas dirigido aos profissionais de saúde.
No que se refere ao desenvolvimento económico e à resolução de problemas da indústria, destacamos o Projecto
5545-BioactiveCork, em parceria com a Corticeira Amorim, e ainda a circunstância de a FFUC, entre 2011 e 2015 e
em parceria com diversas entidades, ter estado ligada ao pedido de 31 patentes, 17 nacionais, 4 nos EUA, 7
internacionais, 1 na Europa, 1 em Espanha e 1 na Austrália.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The scientific activities developed have had an impact on economic enhancement and development, industry
problem solving, as well as in the resolution of social issues. As an example of a social issue resolution, we may
refer “SIMPATHY” project (Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence in The Elderly),
whose team is identifying case studies that illustrate the state of development of polypharmacy and therapeutic
management of the accession of the elderly in different states of the EU, in order to create a Guide to good
practices directed to health professionals.
As an example of economic enhancement and development and industry problem solving, we can mention “Project
5545-BioactiveCork”, in partnership with Corticeira Amorim, and also that FFUC, between 2011 and 2015 and in
partnership with several entities, was involved in 31 patent applications, 17 national, 4 in the US, 7 international, 1 in
Europe, 1 in Spain and 1 in Australia.
7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
Os membros do ciclo de estudos, no período compreendido entre 2011 e 2015, estiveram envolvidos em diversos
projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, entre os quais se permite destacar 34 projetos financiados pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), a maioria dos quais coordenados por docentes do ciclo de estudos,
11 financiados pelo QREN, 4 no âmbito do programa Europeu FP7, 3 financiados pela CAPES/Brasil, 3 pelo governo
de Espanha, 3 pelo Governo da Áustria, 2 pela Fundação de Investigação em Progeria, 1 pelo INFARMED, 1 pela
Fundação Bill e Melinda Gates, 1 pela Fundação John Hopkins, 1 pelo Fundo EDP para a Biodiversidade, 1 pelo MIT,
1 pelo CNPq/Brasil e 1 pelo Instituto Canadiano de Investigação em Saúde.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
In the period between 2011 and 2015, the study cycle members were involved in several projects and/or national and
international partnerships, among which we can mention 34 projects funded by the Foundation for Science and
Technology (FST), most of which are coordinated by the study cycle’s teachers, 11 funded by the NSRF, 4 within the
framework of the European FP7 programme, 3 financed by CAPES / Brazil, 3 by the government of Spain, 3 by the
government of Austria, 2 by the Progeria’s Research Foundation, 1 by INFARMED, one by Bill and Melinda Gates’
Foundation, one by John Hopkins’ Foundation, one by EDP Biodiversity Fund, one by MIT, one by CNPq/Brazil and
one by the Canadian Institute of Health Research.
7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
A monitorização das atividades científicas é feita fundamentalmente através dos respetivos centros de
investigação. Os processos sistemáticos de avaliação a que os centros estão sujeitos leva a que sejam
estabelecidos internamente requisitos mínimos para a permanência dos seus investigadores. Assim, a atividade
científica é permanentemente monitorizada no que respeita à qualidade e quantidade de projetos obtidos, à
qualidade e quantidade de publicações e comunicações em congressos e outros eventos científicos, parcerias
industriais e impacto social, o que origina uma permanente melhoria. Este tipo de atividades permite aos docentes
conhecer os recentes desenvolvimentos nas áreas em que lecionam, comunicar com outros investigadores e
conhecer novas realidades e abordagens e ter referências de qualidade.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
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The monitoring of the scientific activities is mainly done through the research centers. Their systematic evaluation
processes state minimum requirements for the permanence of its researchers. The scientific activity is permanently
monitored with regard to the quality and quantity of projects obtained, the quality and quantity of publications and
presentations at conferences and other scientific events, industrial partnerships and social impact, leading to a
permanent improvement. This type of activity allows teachers to know the latest developments in the fields in which
they teach, communicate with other researchers and meet new realities and approaches and have quality
references.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos.
A prestação de serviços à comunidade, protagonizada, em grande medida, pelo Laboratório de Análises Clínicas
(LAC) e pela Unidade de Controlo da Qualidade de Produtos Farmacêuticos (UCQFarma), tem como destinatárias
diversas instituições públicas (v.g., INFARMED, ASAE, autarquias locais e tribunais) e privadas (v.g., indústria
farmacêutica).
A FFUC presta ainda à comunidade serviços de cariz social, de que é exemplo o projeto de intervenção na zona da
Baixa e Alta de Coimbra, orientado para a promoção da qualidade de vida, do bem-estar e da resposta às
necessidades básicas da população idosa aí residente, em que a FFUC intervém na área da promoção do uso
responsável do medicamento.
Destaca-se, ainda, a produtividade científica dos docentes da FFUC (>100 artigos/ano, com fator de impacto
inscrito no JCR, publicados entre 2011 e 2015, e 34 patentes concedidas e solicitadas no mesmo período).
A formação avançada da FFUC compreende 7 Mestrados, 1 Pós-Graduação e 1 Doutoramento.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific
area(s) of the study programme.
The provision of community services, mainly provided by the Clinical Analysis Lab (LAC) and by the Unit of Quality
Control of Pharmaceuticals (UCQFarma), is addressed to several public institutions (eg, INFARMED, ASAE, local
authorities and courts) and private institutions (eg, pharmaceutical industry).
FFUC also provides the community of social-oriented services, such as the intervention project in Coimbra’s
downtown and uptown to increase the quality of life, wellbeing and basic needs of the resident elderly population,
improving the responsible use of medicine.
It’s also important to mention the scientific productivity of FFUC's teachers (> 100 articles / per year, with an impact
factor enrolled in the JCR, published between 2011 and 2015, and 34 patents granted and applied for the same
period).
FFUC’s advanced training comprises 7 Master Degrees, 1 postgraduate programme and 1 PhD.
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística.
As atividades interface realizadas através do LAC e da unidade UCQFarma permitem às diversas instituições e
empresas que delas beneficiam a otimização/melhoria da qualidade dos seus serviços e produtos, contribuindo
ainda para o aumento da competitividade dessas empresas no contexto nacional e internacional.
Para além disso, considerando que o conhecimento constitui um dos pilares fundamentais da Inovação, a
produção científica dos membros do MICF (concretizada através de publicações com elevado fator de impacto e da
produção de patentes) alavanca a difusão desse conhecimento, oferecendo um importante contributo para o
desenvolvimento nacional e internacional.
Por outro lado, o investimento em capital humano (em particular, na área da ciência e tecnologia) é cada vez mais
um elemento fundamental para a inovação e para o crescimento, contribuindo a FFUC, através da formação de
profissionais altamente qualificados, para o desenvolvimento científico e económico nacional e internacional.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.
The interface activities performed by LAC and UCQFarma unit enable various institutions and companies benefiting
from them optimization / improvement of the quality of its services and products, which is also likely to improve the
competitiveness of companies in the national and international context.
Furthermore, considering that knowledge is one of the fundamental pillars of Innovation, the scientific production
of IMPS’s members (achieved through publications with a high factor impact and the patent production) handle the
dissemination of knowledge, offering an important contribution to national and international development.
On the other hand, investment in human capital (particularly in science and technology’s area) is increasingly a key
element for innovation and growth, to which FFUC also contributes through the training of highly qualified
professionals, promoting national and international scientific and economics’ development.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos e o
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ensino ministrado.
A UC mantém, atualizada, a sua página http://www.uc.pt a partir da qual se encontra informação detalhada sobre a
instituição, as suas unidades orgânicas e serviços. Em http://apps.uc.pt/courses/pt/index, pode obter-se
informação sobre cada um dos cursos da UC e seu plano de estudos. Em http://www.uc.pt/candidatos e
http://www.uc.pt/academicos, é dada informação atualizada sobre candidaturas e gestão académica,
respetivamente, procurando-se, cada vez mais, um acesso virtual que facilite o contacto com os serviços
académicos. Em https://inforestudante.uc.pt e https://infordocente.uc.pt, estudantes e docentes têm acesso a
informação detalhada sobre aspetos fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem tais como sumários,
material pedagógico, fóruns de discussão, avaliações, calendário e horário escolares, avisos vários, avaliação da
qualidade pedagógica.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education
given to students.
The University has a web site http://www.uc.pt where can be found detailed information about the institution, its
organisational units (OU), and services. The information concerning each course and its study plan can be found in
http://apps.uc.pt/courses/pt/index. Updated information on applications is possible in http://www.uc.pt/candidatos
and the academic managment is to be found in http://www.uc.pt/academicos. It is intended that a virtual access
facilitates the contact with the academic services. n https://inforestudante.uc.pt and https://infordocente.uc.pt,
students and teachers have access to detail information on aspects wich are fundamental to the learning process,
such as summaries, pedagogical material, discussion forums, evaluation, school schedules, numerous
notifications and evaluation of the pedagogical quality. A small vídeo and small notices in the Univesity’s page
provide updates and alerts to the relevant informations which the instituion finds relevant.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students

1.16

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)

1.56

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)

5.1

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign academic staff (in)

9.09

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of academic staff (out)

13.5

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
O plano de estudos está bem estruturado (revisão de 2013) e contempla todos os itens do acto farmacêutico. A
Faculdade de Farmácia (FF) localiza-se no Pólo das Ciências da Saúde e dispõe de instalações novas, com salas,
laboratórios e demais espaços devidamente adequados e equipados à missão a que se destina, garantindo a
qualidade do ensino. A sua localização privilegia a colaboração com os Centros de Investigação existentes no Pólo
das Ciências da Saúde (CNC, IBILI), bem como com os hospitais, ICNAS e Fac.de Medicina. A estreita colaboração
e parceria com outras instituições de investigação e ensino nacionais e estrangeiras fortalece a componente
pedagógica e científica da FF. A qualificação do corpo docente constitui um indicador muito importante da
qualidade do ensino. Todos os docentes do staff permanente da FF são doutorados, sendo 97% doutorados na
área da Farmácia e das Ciências Farmacêuticas. Todos os docentes estão em regime de tempo integral (apenas um
não se encontra em regime de exclusividade). A este qualificado corpo docente acresceram, no ano lectivo de
2014/2015, 12 docentes contratados que, pelas suas especialidades, vieram colmatar (ainda que parcialmente) o
défice de docentes existente em algumas áreas. A qualidade da investigação realizada pelos docentes do MICF
reflete-se muito positivamente na qualidade do ensino (média de 1,98 ISI papers/docente). Também a elevada taxa
de sucesso escolar (91.3%), bem como a taxa de abandono do curso (0.78%), refletem a qualidade do ensino e a
motivação/empenhamento dos estudantes. Tem sido reforçado todo o processo de divulgação do curso junto do
público-alvo, nomeadamente das escolas secundários e tem havido uma colaboração muito ativa da FF na
Universidade de Verão promovida pela UC. A opinião dos estudantes sobre as condições de leccionação do curso
foram globalmente positivas, sendo que todos os indicadores foram superiores à média da Universidade. De
salientar que os alunos têm acesso aos laboratórios de investigação e, implicitamente, à qualidade e diversidade
de equipamentos aí existentes. Para a maioria dos alunos a taxa de esforço global nas unidades curriculares é
adequada, sendo que esta opinião reflete as elevadas taxas de aprovação. O MICF tem a duração de 5 anos e a
maioria dos alunos conclui o curso neste período de tempo o que revela um excelente sucesso escolar. São
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realizadas com frequência reuniões científicas/seminários que dão a conhecer a investigação que se realiza na FF.
O MICF é um curso com um nível de empregabilidade elevado (88,8%, de acordo com inquérito feito aos alunos que
terminaram em 2013/14, dinamizado pela Coordenadora do MICF) e o Laboratório de Empregabilidade tem como
objectivo fomentar um maior elo de ligação entre os alunos finalistas e as empresas/instituições, agilizando
processos de recrutamento de futuros profissionais. A FFUC é a única do país que tem um Laboratório de
Empregabilidade, que se foca em questões de empregabilidade.
8.1.1. Strengths
The curriculum is well structured (revised 2013) and includes all items of the pharmaceutical act. The Faculty of
Pharmacy (FP) is located in Campus of Health Sciences and has new facilities with rooms, laboratories and other
appropriate and properly equipped spaces for the mission to which they relate, ensuring the quality of education.
Its location gives priority to cooperation with existing research centers at the Pole of Health Sciences (CNC, IBILI)
as well as with hospitals, ICNAS and Faculty of Medicine. The close collaboration and partnership with other
research and national and foreign educational institutions strengthens the educational and scientific component of
the FP. The teaching staff qualification is a very important indicator of the quality of education. All FP's permanent
staff teachers are PhDs, and 97% doctorates in the field of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. All teachers are
in full-time basis (only one is not on an exclusive basis). In the academic year 2014/2015, 12 teachers were hired
who, through their expertise, came at bridging (even partially) the existing deficit of teachers in some areas. The
quality of research conducted by IMPS’ teachers is reflected very positively on the quality of education (average of
1.98 ISI papers / teaching). Also the high academic success rate (91.3%) as well as the ongoing abandonment rate
(0.78%), reflects the quality of education and the students motivation/commitment. It has been reinforced the
course’s publicity at target audience, in particular secondary schools and has been a very active collaboration of
the FP in the Summer University organized by UC. The opinion of students on the course teaching conditions were
generally positive, with all indicators positioning higher than the average of the University. Note that the students
have access to research laboratories and, implicitly, the quality and diversity of their existing equipment. For most
students the rate of the overall effort in course units is adequate, and this opinion reflects the high rates of
approval. The IMPS lasts for five years and most students completing a degree in this time period which shows an
excellent academic success. They are held frequently scientific meetings/seminars to disclose the research that
takes place in FP. The IMPS is a course with a high employment level (88.8%, according to survey done students
that ended in 2013/14, boosted by IMPS Coordinator) and the newly created Employability Lab aims to foster a
greater link between the graduate students and companies/institutions, streamlining of future professionals’
recruitment procedures. The FPUC is the only Faculty in the country that has an Employability Lab, that focuses on
employability issues.
8.1.2. Pontos fracos
1 - Reduzido número de docentes atendendo ao número de alunos do MICF (25 alunos/docente), bem como de
pessoal não docente (58 alunos/trabalhador não docente). A esta escassez associa-se um acentuado
envelhecimento que se poderá transformar num problema grave quando a atual geração atingir a idade da reforma.
Atendendo ao reduzido corpo docente a mobilidade dos docentes é diminuta e pode refletir-se na qualidade da
investigação e do ensino. A falta de promoções na carreira universitária desmotiva os docentes.
2 - As constantes alterações na política do medicamento têm condicionado negativamente a empregabilidade no
sector da farmácia comunitária, uma vez que cerca de 63% dos recém-graduados estão a realizar estágios
profissionais.
8.1.2. Weaknesses
1 - Reduced number of teachers given the number of the IMPS’ students (25 students/teacher) as well as
non-teaching staff (58 students/non-teaching worker). At this shortage is associated with a marked teaching staff
aging that can become a serious problem when the current generation reaches retirement age. Given the limited
teachers number, mobility is small and can be reflected in the quality of research and teaching. The lack of
promotion in the university career discourages teachers.
2 - The constant changes in drug policy have negatively conditioned employability in the community pharmacy
sector, since about 63% of recent graduates are undertaking work placements as professional interns.

8.1.3. Oportunidades
A oportunidade de criar parcerias públicas ou privadas para estágios curriculares e extracurriculares tem sido uma
prioridade da FFUC. O Laboratório de Empregabilidade (cuja principal missão visa estabelecer uma estreita relação
com as empresas/instituições e reforçar a ligação ao meio profissional, bem como facilitar a entrada no mercado
de trabalho dos recém-formados) tem elaborado Protocolos de Colaboração entre a Faculdade e as
empresas/instituições, de forma a permitir a realização de estágios curriculares e extracurriculares, fomentando a
aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da formação académica. Neste sentido foi realizada a III
Edição PharmCareer (Feira de Oportunidades) e workshops dirigidos aos alunos finalistas, divulgado muitas
oportunidades de estágios, de emprego e de bolsas de investigação/doutoramento/post-doc, através da Bolsa de
Oportunidades. Foi também marcado presença em feiras de orientação escolar e profissional e foram recebido
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grupos de alunos de escolas secundárias para visita às instalações e realização de actividades laboratoriais. O
Laboratório de Análises Clínicas oferece também a oportunidade aos alunos de efetuarem estágios extracurriculares. A FFUC oferece também cursos de pós-graduação que podem ser frequentados por alunos dos dois
últimos anos do MICF, facultando, assim, formação adicional em áreas específicas. A qualidade do corpo docente e
da investigação permite a sua intervenção no domínio da prestação de serviços, onde se inclui, entre outras, as
áreas das análises clínicas, de medicamentos e cosméticos, toxicológicas, hidrológicas, microbiológicas e
bromatológicas através da empresa de prestação de serviços DENDROPHARMA. Têm vindo a ser criadas
condições para que os alunos possam integrar logo nos primeiros anos do MICF a investigação, através de
programas de iniciação à investigação, através do Núcleo de Estudantes de Farmácia. A componente laboratorial
de muitas unidades curriculares permite que os alunos tenham acesso aos laboratórios de investigação e,
implicitamente, à qualidade e diversidade de equipamentos existentes na FFUC, motivando, assim, os alunos para a
investigação. São ministrados regularmente ao longo do ano diversos seminários que mostram a investigação que
se realiza na FFUC, bem como seminários proferidos por especialistas nacionais e internacionais. Tem sido
promovido o carácter da formação multidisciplinar do MICF, e têm sido incentivados os alunos a continuar a sua
formação através de cursos de 2º e 3º Ciclos, oferecidos na FFUC, onde a especialização e diferenciação seja mais
acentuada. A formação multidisciplinar permite aumentar a área de atuação do farmacêutico.
8.1.3. Opportunities
The opportunity to create public and private partnerships for curricular and extracurricular internships has been a
priority of FPUC. The Employability Lab (whose primary mission is to establish a close relationship with the
companies/institutions and strengthen the connection to the professional environment, and to facilitate their entry
into the labor market for recent graduates) has prepared Cooperation Protocols between the FP and the
companies/institutions in order to allow for curricular and extracurricular internships, helping students to promote
the application of theoretical knowledge acquired during academic training. In this regard it was held the III
PharmCareer Edition (Career Week) and workshops aimed at final year students, publicized many opportunities for
internships, jobs and research grants/PhD/post-doc by the Opportunity Exchange. It was also marked presence in
educational and vocational guidance fairs and been received groups of secondary school students to visit the
premises and carrying out laboratory activities. The Clinical Analysis Lab also offers the opportunity to students of
effecting extracurricular internships. The FFUC also offers postgraduate courses that can be attended by students
of the last two years of IMPS, providing thereby additional training in specific areas. The quality of the faculty
research allows its intervention in the provision of services, which includes, among others, the areas of medical
tests, medications and cosmetics, and toxicological, hydrological, microbiological and bromatological analysis
promoted by DENDROPHARMA services. They have been created conditions for students to integrate in the first
years of IMPS research, through initiation into research programs through the Pharmacy Student Center. The
laboratory component of many courses allows students to have access to research laboratories and, implicitly, the
quality and diversity of the FPUC’s equipment, thereby motivating students for research. There are held regularly
throughout the year various seminars that show the research that takes place in FPUC and seminars delivered by
national and international experts. It has been promoted the IMPS’ multidisciplinary training character, and students
have been encouraged to continue their training through 2nd and 3rd cycles of courses offered in FPUC, where
specialization and differentiation is more pronounced. The multidisciplinary training can increase the performance
of the pharmaceutical area.
8.1.4. Constrangimentos
As enormes restrições orçamentais acarretam inúmeros constrangimentos que se refletem implicitamente no
ensino e na investigação. A proporção de docentes e de pessoal não docente para o número de alunos (pré e
pós-graduação) é muito desiquilibrada e, consequentemente, afeta o ensino e a investigação. Atendendo ao atual
corpo docente o número de alunos por aula laboratorial é elevado e, consequentemente, afeta a qualidade da
avaliação contínua. Também por esta razão a mobilidade dos docentes é diminuta e pode vir a afetar a quantidade e
qualidade da investigação. A percentagem de alunos colocados em 1ª opção no MICF não é muito elevada pelo
facto de, desde sempre, os alunos que gostariam de ter ingressado em Medicina acabarem por eleger Ciências
Farmacêuticas como segunda opção, apesar de haver candidatos em primeira opção suficientes para ocupar a
quase totalidade das vagas disponíveis. Esta realidade não é favorável à FFUC. A situação actual do sector
farmacêutico, sobretudo do ramo da Farmácia Comunitária, incita o ingresso noutros cursos de saúde (para os
interessados nas ciências da saúde) que não o MICF. Pouco aproveitamento por parte dos estudantes das relações
com instituições congéneres internacionais, sendo que o número de alunos que integraram programas de
Mobilidade foram diminutos.
8.1.4. Threats
The huge budgetary constraints entails numerous constraints that are reflected implicitly in teaching and research.
The proportion of teachers and non-teaching staff for the number of students (pre and post-graduate) is very
unbalanced and consequently affects teaching and research. Given that the current student’s number per
laboratory class is high, this consequently affects the quality of ongoing evaluation. Also for this reason the
teacher’s mobility is small and may ultimately affect the amount and quality of research. The percentage of
students placed in 1st option in IMPS is not very high because, always, students who would like to have joined in
medicine end up electing Pharmaceutical Sciences as a second option, although there are candidates in the first
catering option to occupy almost all the places available. This situation is not conducive to FPUC. The current
situation of the pharmaceutical sector, especially in the Community Pharmacy branch, urges the ticket in other
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health courses (for those interested in health sciences) than in IMPS. There was little interest by students in the
relations with similar international institutions, and the number of students who integrated mobility programs was
reduced.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
1 - Aumentar a contratação de mais docentes que possam rejuvenescer o corpo docente actual e que permitam
melhorar a qualidade do serviço docente e da investigação. Criar condições para aumentar o número de
promoções na carreira. Aumentar a contratação de trabalhadores não docentes.
2 - Reforçar a relação da Faculdade com empresas/instituições, melhorando a ligação ao meio profissional, para
facilitar a entrada no mercado de trabalho dos recém-formados.
9.1.1. Improvement measure
1 - Increase the hiring of more teachers who can rejuvenate the current faculty teaching staff and to improve the
quality of teaching experience and research. Create conditions to increase the number of promotions in his career.
Increase the hiring of non-teaching employees.
2 - Strengthen the relationship of the School with companies/institutions, improving the connection to the
professional environment to facilitate entry into the labor market for recent graduates.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
1 - Prioridade Alta; Tempo de implementação de 24 Meses.
2 - Prioridade Alta; Tempo de implementação de 12 Meses.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
1 - High Priority; 24 Months implementation time.
2 - High Priority; 12 Months implementation time.

9.1.3. Indicadores de implementação
1 - Contratar pelo menos mais um docente por cada grupo de ensino e investigação (desejavelmente mais do que
um), de modo a permitir melhorar a qualidade do ensino. Promover a progressão na carreira através da abertura de
concursos para o efeito. Abertura de concursos para pessoal não docente.
2 - O Laboratório de Empregabilidade realizará diversas atividades que permitam que a interligação EstudanteFaculdade-Mercado de trabalho saia mais reforçada, e promoverá mais protocolos de colaboração com
empresas/instituições. Realização da IV edição da PharmaCareer (feira de oportunidades) que irá fortalecer a
relação entre a Faculdade e diversas empresas do setor farmacêutico.
9.1.3. Implementation indicators
1 - Hiring at least one teacher per school group and research (desirably more than one), to allow improving the
quality of education. Promote career advancement through calls for tenders for the purpose. Career openings for
non-teaching staff.
2 - The Employability Lab will hold various activities to enable the interconnection Student-Faculty-Market skirt
work more enhanced, and promote more collaboration agreements with companies/institutions. Realization of the
IV PharmCareer edition (Career Week) which will strengthen the relationship between the Faculty and several
companies in the pharmaceutical sector.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
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10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
<sem resposta>
10.1.1. Synthesis of the intended changes
<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa XI
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
10.1.2.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

(0 Items)

0

ECTS Optativos / Optional ECTS*
0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Farmacêuticas (MICF)
10.2.1. Study programme:
Pharmaceutical Sciences
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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<sem resposta>
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Área Científica /
Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

(0 Items)

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV
10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>
10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
<sem resposta>
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
<sem resposta>
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>
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