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LICENCIATURA UNIDADE CURRICULAR  

Ciências Biomédicas Seminário I 

ANO/SEMESTRE ANO LECTIVO 

3 º Ano/1.º Semestre 2014/2015 

ECTS DA UNIDADE HORAS DE CONTACTO 

13 55h OT 

RESPONSÁVEL pela UC Marlene Barros 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

1) Elaboração de um projeto de Investigação 

a) Identificação da questão cientificamente relevante e seu enquadramento no estado 

da arte. 

b) Catalogação e organização do conhecimento prévio existente sobre o assunto. 

c) Utilização de software para organizar bases bibliográficas 

2) Apresentação da proposta de projeto de investigação a pares 

a) Preparação dos diapositivos para apresentação 

i) Quantidade e qualidade da informação 

ii) Processamento das imagens apresentadas 

b) Estratégias para uma apresentação oral eficaz 

3) Discussão de resultados preliminares do projeto de investigação 

 

OBJECTIVOS DA UNIDADE CURRICULAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 

Esta Unidade Curricular pretende dar aos alunos a oportunidade de aprender a elaborar 

uma proposta de um projeto de investigação e de realizar no laboratório componentes da 

estratégia experimental por forma a obter resultados preliminares que deverão integrar a 

proposta de projeto de investigação que será concretizada em Seminários II. 

Os alunos numa 1ª fase elaboram uma proposta de projeto de investigação partindo de 

questões científicas apresentadas pelos docentes ou identificadas pelos próprios alunos.   
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Os alunos com o auxílio dos tutores são conduzidos pelas diferentes fases de pesquisa 

bibliográfica e de organização da informação obtida. A informação molecular obtida será 

anotada e armazenada sempre que possível com recurso à utilização de ferramentas 

bioinformáticas. Durante o processo de elaboração da proposta de projeto os alunos têm 

que apresentar a evolução do trabalho na reunião semanal. Na 2ª fase os alunos testam as 

metodologias estabelecidas e obtêm resultados preliminares que irão integrar a proposta de 

projeto. 

A UC de Seminários I tem assim como objetivo que os alunos apliquem algumas das 

competências previamente adquiridas em UCs anteriores nomeadamente de laboratórios I, 

II e III, na elaboração do projeto de investigação e à sua apresentação e defesa perante 

pares. Neste trajeto os alunos devem consolidar e desenvolver as competências de 

discussão e argumentação científica entre pares e o seu domínio da língua inglesa para a 

comunicação de resultados científicos. 

 

O aluno com a conclusão da Unidade Curricular Seminário I o aluno deve ser capaz de: 

 Organizar uma base de dados bibliográfica. 

 Reunir informação existente sobre uma questão científica 

 Organizar e apresentar a informação obtida. 

 Fazer a análise crítica da informação obtida e sugerir novas questões de relevância 
científica a explorar. 

 Fazer o delineamento experimental para responder às questões propostas. 

 Discutir o delineamento experimental com pares. 

 Construir uma apresentação eficaz quer na sua vertente visual como na vertente oral. 

 Ser capaz de argumentar com pares defendendo as suas ideias. 
 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
 

Artigos específicos para cada projeto identificados pelos tutores e alunos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 
 

A lecionação desta unidade curricular compreende horas de apoio tutorial em que cada tutor 

reúne individualmente com o(s) aluno(s) que está a orientar, e uma hora semanal de 

seminários em que os alunos apresentam e discutem o seu trabalho semanal. 

Os alunos são avaliados quinzenalmente pelas apresentações que fazem ao grupo e pela 

forma como respondem às questões dos orientadores/colegas. Os tutores são também 

responsáveis por avaliar os alunos no seu desempenho e evolução ao longo do semestre. 
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As apresentações quinzenais serão tendencialmente feitas em língua inglesa uma vez que é 

a língua utilizada na maioria das reuniões científicas nacionais e internacionais. No final do 

semestre o aluno deve produzir um documento final escrito com a proposta de projeto de 

investigação que deve incluir resultados experimentais preliminares. As cotações de cada 

uma das componentes de avaliação são as que se seguem. Nesta Unidade Curricular não 

há recurso a exame ou qualquer outro tipo de avaliação final escrita. 

 

 
 
 
 
Tabela I – Ponderação dos vários elementos de avaliação e definição dos critérios 
específicos de cada elemento de avaliação 

Cálculo das Classificações 

 
As apresentações quinzenais são 
avaliadas por todos os docentes 
participantes na docência da UC. É feita 
uma média das avaliações dos vários 
docentes e das várias apresentações 
durante o semestre. A classificação 
mínima é 10.0 valores. 
 

40% da classificação final.  
 

 
Avaliação do projeto final escrito. Esta 
avaliação é feita também por todos os 
docentes envolvidos na docência e é 
calculada uma média das 
classificações. A classificação mínima 
é 10.0 valores. 
 

40% da classificação final. 

 
Avaliação do tutor. A classificação 
mínima é 10.0 valores. 

20% da classificação final. 

Nesta componente o tutor deve avaliar: o 

cumprimento do projeto e calendarização do 

trabalho; a autonomia do aluno durante a 

evolução do projeto; o rigor e a qualidade técnica 

da execução experimental. 

 


