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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Numa abordagem mais tradicional a biologia oral debruça-se sobre os 

diferentes nichos formados pelas várias estruturas anatómicas que constituem a 

cavidade oral, olhando principalmente para os aspetos anatómicos e histológicos. 

No entanto, este é um ecossistema complexo, com características muito particulares, 

onde fatores do hospedeiro, microbianos e ambientais interagem num equilíbrio 

dinâmico, dificultando a sua compreensão. O esclarecimento desta complexidade só 

é possível, estudando os seus constituintes e a forma concertada como funcionam 

não só nos níveis descritos acima mas principalmente ao nível molecular.  

Esta é a Biologia Oral avançada.   

No sentido de compreender a Biologia Oral a um nível avançado, na Unidade 
Curricular de Biologia Oral 2 serão abordados os seguintes temas: 

 

1. Biologia Oral Avançada 

 

a. Fontes de informação avançada em Biologia Oral 

i. Artigos científicos 

ii. Livros de Biologia Oral Avançada (noção da carência deste tipo 

de informação) 

 

b. A construção e estruturação do conhecimento avançado em Biologia 

Oral 

i. Investigação em Biologia Oral avançada 

ii. Atividade editorial em Biologia Oral avançada 
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OBJECTIVOS DA UNIDADE CURRICULAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 

 

Os principais objetivos desta unidade curricular passam por compreender os 

aspetos mais relevantes da investigação avançada em biologia oral, dirigida ao 

esclarecimento dos aspetos moleculares da fisiologia oral e da sua relação com a 

saúde sistémica. O aluno deve ser capaz de interpretar a bibliografia mais recente 

publicada em artigos científicos de referência em biologia oral molecular. Pretende-

se, ainda, que o aluno seja capaz de compreender de que forma pode ser estruturado 

o conhecimento científico avançado em biologia oral, gerado por técnicas de alto 

rendimento, realizando atividade editorial na construção de um manual de Biologia 

Oral Avançada. 
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METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

 

A unidade curricular Biologia Oral 2 tem uma componente teórica e teórico-

prática, com uma carga horária total de 34 horas, lecionadas em 12 blocos.  

Uma vez que o estudo avançado da Biologia Oral se faz recorrendo a artigos 

científicos os alunos serão avaliados pela sua capacidade de leitura e interpretação 

de artigos de referência nos temas propostos. Neste sentido, os alunos terão de ler, 

interpretar e apresentar 3 artigos científicos por grupo de 2 alunos, sendo avaliados 

pelos seguintes critérios: 

 

Para além destas 3 apresentações, os alunos terão de elaborar um manual 

de Biologia Oral avançada tendo como base os artigos selecionados por todos os 

grupos. Para a construção deste manual, para além da montagem do livro, deverão 

ser capazes de redigir um prefácio e uma conclusão do livro elaborado. Este manual 

será a avaliação escrita da unidade sendo cotada de acordo com a qualidade da 

informação escolhida, a fluidez e sequência das secções, a qualidade do prefácio e 

a qualidade da conclusão. 

 

 

 

 

Nomes/Turma:     

Critério  Parâmetros    

Correção da 

informação  

A informação apresentada está 

correta – 5  

A informação apresentada tem 

incorreções – 3 

A informação apresentada está 

maioritariamente incorreta -1   

Estruturação 

da informação   

A informação está bem estruturada 

e resumida – 5  

A informação está medianamente 

organizada – 3  

A informação está desorganizada e 

pouco clara -1  
  

Apresentação 

Oral  

A apresentação oral foi clara e o 

apresentador estava seguro – 3  

A apresentação oral baseou-se na leitura do material -1  

  

Apresentação 

escrita  

Os diapositivos estão bem 
estruturados e apresentados – 2  

Os diapositivos estão mal estruturados ou mal apresentados –I  
  

Resposta às 

questões 

Resposta completamente correta - 5  Com algumas incorreções -3  Não respondeu  

  

Nota Final  0 
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Os procedimentos de avaliação estão descritos na tabela seguinte: 

Prova de avaliação escrita  Trabalhos e prestações dos alunos 

50% da classificação com nota 

mínima de 10 valores. 

50% da classificação com nota mínima de 9,0 valores. 

 

Montagem e redação de um manual 

de Biologia Oral avançada. 

Elaboração e apresentação de 3 trabalhos em que são 

apresentados artigos científicos de referência em 

Biologia Oral avançada. A nota final dos trabalhos e 

prestações dos alunos é calculada pela média aritmética 

da avaliação parcelar de cada uma destas 

apresentações. 

Prova de avaliação escrita Trabalhos e prestações dos alunos 

50% da classificação com nota mínima de 10 

valores. 

 

 

 

Classificação transportada da avaliação por 

frequência 

 

50% da classificação. 

Montagem e redação de um manual de 

Biologia Oral avançada. 

Montagem e redação de um manual de Biologia Oral avançada. 
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BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
 
Artigos científicos de referência em Biologia Oral 
avançada selecionados para os diferentes 
temas escolhidos pelos alunos. 


