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AULAS TEÓRICAS
Introdução à sistemática bacteriana
Abordagens experimentais utilizadas na classificação
Conceito de espécie procariótica.
Níveis de informação do genoma – a análise de genótipo e de fenótipo.
Discriminação a nível sub-específico.
Conceito de não-cultivável e métodos para a análise de populações e de comunidades.
A classificação dos procariotas com base no manual Bergey’s. Aspectos estruturais, do metabolismo,
da fisiologia e da ecologia dos principais filos procarióticos dos domínios
Bacteria e Archaea

Objectivos:
Conhecer a diversidade de microrganismos procarióticos.
Tendo como base a sua afiliação filogenética, pretende-se explorar os aspectos metabólicos,
fisiológicos, morfológicos e ecológicos que determinam a imensa diversidade de procariotas.
Competências a adquirir:
Pretende-se que os alunos adquiram capacidade de:
- compreender de que modo diferentes abordagens metodológicas podem contribuir estudar e
explorar a diversidade microbiana;
- compreender e conhecer a diversidade microbiana numa perspectiva de evolução, condicionada
pela dinâmica dos genomas e pela interacção com o ambiente e restantes seres vivos;
- relacionar e integrar diferentes aspectos dos microrganismos (morfologia, bioquímica e fisiologia)
para compreender as suas propriedades, potencialidades e métodos de controlo;
- interpretar e analisar situações novas relacionadas com contextos de ecologia e taxonomia
bacteriana.

Nas aulas teóricas há exposição dos temas com auxílio de slides ou outros elementos em suporte
informático.
As sessões de orientação tutorial visam o estudo autónomo do aluno. A partir de palestras
convidadas, pretende-se que o aluno conheça melhor a Microbiologia como actividade profissional e
que identifique temas chave a partir dos quais fará um trabalho a apresentar oralmente.
Nas aulas práticas procura-se que o aluno se envolva num processo activo de aprendizagem,
elaborando o seu próprio protocolo experimental, realizando pesquisas em artigos científicos e na
internet.
A componente teórica da disciplina tem um valor de 60% na nota final. Para a componente teórica o
exame tem um valor de 55% e as sessões de orientação tutorial de 5%. O exame final é de consulta. A
nota mínima no exame final é de ,0 valores.
A componente prática da disciplina tem um valor de 40% na nota final, sendo necessário ter uma nota
mínima de 10,0 valores.



AULAS PRÁTICAS
Elaboração de um protocolo para isolamento e caracterização de microrganismos pertencentes a
grupos pré-definidos (bactérias do ácido láctico, actinomicetes, pseudomonas, leveduras ou outros
escolhidos pelos alunos); Execução experimental do protocolo estruturado pelos alunos e elaboração
do respectivo relatório.

ORIENTAÇÃO TUTORIAL
Pesquisa, estudo e discussão de temáticas diversas no âmbito da Microbiologia.


