
Proposta de Reformulação do Plano de 
Estudos da Licenciatura em Engenharia 

Biológica 
da Universidade do Minho

Eugénio Campos Ferreira
2003



... um pouco de história
A Universidade do Minho, reconhecendo a necessidade de se 
proceder a uma formação mais aprofundada no domínio da 
Bioengenharia, propõe a criação da licenciatura em Engenharia 
Biológica com o Ramo de Tecnologia e Processos Químicos e 
Biológicos (designado actualmente por Tecnologia Química e 
Alimentar), que vem a ser aprovada pela Portaria nº 420/85 tendo
o 1º curso arrancado no ano lectivo de 1986/87.

Face à necessidade crescente de preservação e defesa do 
ambiente, surge a ideia de permitir aos licenciados terem 
formação suficiente para poderem intervir nos sectores de redução 
da poluição na fonte e tratamento final, pelo que é proposto o 
Ramo de Controlo da Poluição, que vem a ser criado em 1992. 

Em 1995 altera-se a denominação do ramo Tecnologia e Processos 
Químicos e Biológicos que passa a chamar-se Tecnologia Química e 
Alimentar.



Outros cursos no país
O pioneirismo da Universidade do Minho no lançamento de um 
curso de Engenharia Biológica está a actualmente a ser 
reconhecido pela criação de cursos homónimos noutras 
universidades e institutos politécnicos. 

No ano lectivo de 1997/98, a Universidade Técnica de Lisboa 
decide lançar uma licenciatura em Engenharia Biológica em 
resultado de uma evolução natural e desejável do ramo de 
Biotecnologia da licenciatura em Engenharia Química.

O presente ano lectivo viu o nascimento de dois cursos de 
Bacharelato+Licenciatura em Engenharia Biológica e Alimentar  na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco e na Escola Superior de Tecnologia do Mar de 
Peniche do Instituto Politécnico de Leiria.

De referir também os cursos de licenciatura em Engenharia 
Biotecnológica existentes Universidade do Algarve, Instituto 
Politécnico de Bragança e na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias.



Avaliação Externa e Creditação da LEB

A avaliação externa da LEB é efectuada de 5 em 5 anos 
pela Fundação das Universidades Portuguesas -
Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior. 
Decorreu durante o ano de 2002 a visita da Comissão de 
Avaliação Externa de "Química e Processos". 

A avaliação foi globalmente muito positiva 
posicionando-se entre as quatro melhores Licenciaturas 
na área da "Química e Processos“ (LEQ-UC, LEQ-UP, Química ramo -

Bioquímica e Química Alimentar da UA).

A LEB está acreditada pela Ordem dos Engenheiros na 
especialidade de Engenharia Química.



Proposta de reformulação
Adequar os planos de estudos dos cursos de Engenharia ao modelo 
da chamada “Declaração de Bolonha” que pretende a adopção de 
um sistema facilmente inteligível e que facilite a equiparação /
reconhecimento dos graus concedidos por diferentes 
Universidades. 

Decorre também da adopção do modelo de Bolonha a aposta num 
sistema de formação bi-etápico: 

um primeiro ciclo com a duração que será de 4 anos nos cursos de
Engenharia do Minho

E um segundo ciclo com um ano de formação em especialização 
(MEng) que poderá ser complementada com um período adicional para 
preparação de tese de mestrado. 

Um outro objectivo do modelo de Bolonha passa pelo 
estabelecimento do sistema de créditos ECTS (European Credit
Transfer System) em todos os países da União Europeia que 
assegure tanto a transferência e a acumulação de créditos numa 
lógica de formação ao longo da vida.



Princípios Orientadores
a) Escolaridade máxima (tempo de contacto) de 20 horas 

semanais, de forma a privilegiar o trabalho 
independente dos alunos;

b) Elevada componente prática integradora do curso, 
traduzida em disciplinas de índole laboratorial ou de 
projecto, em percentagem de 20% no primeiro ano e 
30% nos restantes anos;

c) Apoio tutorial a grupos de alunos em cerca de 6 horas 
por semana; 

d) Oferta regular de seminários por especialistas de 
empresas; 

e) O 5º ano ser tendencialmente preenchido com 
disciplinas opcionais e/ou estágio profissionalizante. 



Princípios Orientadores
As disciplinas integradoras, de índole laboratorial nos 
anos iniciais e de projecto no ano terminal funcionam 
em todos os anos do curso, cumprindo simultaneamente 
a função de integração dos conhecimentos leccionados 
nas restantes disciplinas e a formação orientada à 
solução de problemas. 

A reformulação do curso atendeu igualmente as 
seguintes recomendações do recente relatório da 
avaliação externa da LEB :

«... necessidade de diminuir a carga horária do Curso»

«... aconselhada a importância de integrar o ensino da língua 
inglesa no Curso»

«Deverão ser encontradas soluções para a existência de aulas 
laboratoriais em Física».



Adicionalmente, procurou-se atender sugestões 
de antigos alunos num inquérito recentemente 
efectuado:

Setenta por cento das sugestões, num universo de 
135 respostas, recomendam uma reformulação do 
curso. 

Em relação a possíveis alterações do currículo, 35% 
dos antigos alunos acha que o curso deve ter uma 
componente mais prática e 31% acha que se devem 
ensinar sistemas de gestão ambiental.



Estrutura do Curso
No 1º ano continuam obviamente a predominar as ciências básicas gerais 
(Matemática, Física, Química e Biologia), a par de uma introdução à 
informática e à engenharia de processo. De notar que a existência de uma 
disciplina da área da Biologia logo a partir do 2º semestre do 1º ano o que 
não acontece no plano actual. 

Nos 2º e 3º anos ganham maior ênfase as disciplinas do foro da engenharia 
química e das ciências biológicas. As disciplinas de especialização são 
somente introduzidas no 4º ano. 

Adicionalmente, procurou manter-se uma percentagem significativa de 
disciplinas laboratoriais, representando 22,5% da carga horária total 
(28,3% dos créditos).

Foram ainda atendidas as recomendações do relatório recente da 
avaliação externa da LEB  para integrar o ensino da língua inglesa, 
surgindo a disciplina de “Inglês Técnico” no 2º ano e introduz-se uma 
disciplina laboratorial de Física.

Nas disciplinas da área da matemática procurou-se que os alunos 
comecem desde logo a contactar com ferramentas informáticas (MATLAB) 
para lidar com problemas de álgebra numérica e análise matemática.



Estrutura do Curso
As disciplinas da área da (Micro-)Biologia foram também reformuladas 
com uma maior orientação para as modernas técnicas da biologia 
molecular como ferramentas da biotecnologia.

Nas disciplinas da área da Física, para além da continuidade de ensino da 
mecânica clássica, na disciplina “Física II”, há agora uma maior
preponderância dos temas eléctricos relacionados com o tratamento de 
sinais e aquisição de dados. As disciplinas de “Electricidade e 
Magnetismo” e “Electrónica” são fundidas na disciplina Física I com 
trabalhos laboratoriais inseridos em “Laboratórios de Física”. Deu-se 
também seguimento à sugestão do Departamento de Física de somente 
introduzir as disciplinas de Física após Análise Matemática I.

Nas disciplinas da área de Produção e Sistemas sugeriu-se a criação de 
uma nova disciplina que procurasse enquadrar conhecimentos de Process
System Engineering a nível de optimização e simulação resultando na 
proposta de “Engenharia de Sistemas Processuais”. Esta nova disciplina 
engloba assuntos das anteriores disciplinas de “Métodos Numéricos II” e 
“Investigação Operacional”. As actuais disciplinas de “Análise de Custos 
Industriais” e “Engenharia Económica I” são fundidas em “Engenharia 
Económica”. Adicionalmente, propõe-se uma nova disciplina no tronco 
comum de “Engenharia e Gestão da Qualidade” face à importância 
actual dos Sistemas de Qualidade. 



Estrutura do Curso
O 4º ano tem um tronco comum com 6 disciplinas e 
mais 6 disciplinas específicas para cada ramo. 

No ramo “Tecnologias Ambientais”, designação que 
substitui “Controlo da Poluição” há uma nova disciplina 
de “Gestão Ambiental”, que substitui a actual 
“Avaliação de Impacto Ambiental” e vem de encontro a 
várias sugestões de antigos alunos. 

No ramo “Tecnologia Química e Alimentar” surgem as 
novas disciplinas de “Ciência e Engenharia dos 
Alimentos”, “Biotecnologia Alimentar” e “Química-Fina
Industrial”. A designação da disciplina “Tecnologias 
Ambientais” substitui o nome de “Poluição”.



Plano de Estudos (1º ano)

ECTSHoras2º SemestreECTSHoras1º Semestre

3020TOTAL3020TOTAL

94Laboratórios de Física94Laboratórios de Química

43Física I43Química Analítica

43Introdução à Engª de Processo43Sist. de Representação Gráfica

43Biologia Celular e Molecular43Introdução à Informática

43Química Orgânica43Álgebra Linear

54Análise Matemática II54Análise Matemática I



Plano de Estudos (2º ano)
ECTSHoras2º SemestreECTSHoras1º Semestre

3020TOTAL3020TOTAL

116Labs. Fenómenos de Transfer.116Laboratórios de Biologia

43Fenómenos de Transferência 
II

43Fenómenos de Transferência I

32Métodos Estatísticos43Física II

43Métodos Numéricos43Química-Física

43Termodinâmica32Inglês Técnico

43Bioquímica e Fisiologia 
Microbiana

43Microbiologia



Plano de Estudos (3º ano)
ECTSHoras2º SemestreECTSHoras1º Semestre

3021TOTAL3020TOTAL

116Lab. Tecnologia Química II

43Engenharia Bioquímica116Labs. Tecnologia Química I

43Engenharia Enzimática54Engª dos Sistemas Processuais

33Engenharia Económica43Biologia Molecular Aplicada

43Engª da Reacção Química II53Engª da Reacção Química I

43Processos de Separação II54Processos de Separação I



Plano de Estudos (4º ano –
Tecnologias do Ambiente)

ECTSHoras2º SemestreECTSHoras1º Semestre

3020TOTAL3020TOTAL

64Lab. Tecnologia Ambiental32Tratamento de Resíduos 
Sólidos

43Gestão Ambiental54Trat. Água e Efluentes 
Líquidos

32Poluição do Ar43Elementos de Engª do 
Ambiente

116Projecto em Engª de Processo116Laboratórios de Bioprocessos

22Seminários22Opção Cultural

43Engenharia e Gestão da 
Qualidade

53Controlo de Bioprocessos



Plano de Estudos (4º ano –
Tecnologia Química e Alimentar)

ECTSHoras2º SemestreECTSHoras1º Semestre

3020TOTAL3020TOTAL

43Química-Fina Industrial43Tecnologias Ambientais

53Processos Alimentares43Ciência e Engª dos Alimentos

43Biotecnologia Alimentar43Serviços Industriais

116Projecto em Engª de Processo116Laboratórios de Bioprocessos

22Seminários22Opção Cultural

43Engª e Gestão da Qualidade53Controlo de Bioprocessos



Mais informações: www.biologica.eng.uminho.pt


