
ACEF/1415/0901882 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:

 Instituto Politécnico De Portalegre

 
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

 
 
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):

 Escola Superior De Saúde De Portalegre

 
A3. Ciclo de estudos:

 Higiene Oral

 
A3. Study programme:

 Dental Higienist

 
A4. Grau:

 Licenciado

 
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):

 Despacho nº7272/2014 de 3 de Junho de 2014

 
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:

 Higiene Dentária (724 )

 
A6. Main scientific area of the study programme:

 Dental Hygiene

 
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): 

724

 
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: 

<sem resposta>

 
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: 

<sem resposta>

 
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:

 180

 
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):

 3 anos

 
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):

 3 years

 
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:

 22

 
A11. Condições específicas de ingresso:

 Pré-requisitos – Grupo A – Comunicação interpessoal
 Provas de ingresso – Um dos seguintes:

 02 Biologia e Geologia
 ou

 02 Biologia e Geologia 
 07 Física e Química

 ou
 02 Biologia e Geologia 

 18 Português
  

Classificações mínimas: Nota de candidatura – 95; Provas de ingresso – 95
 Fórmula de cálculo: Média do secundário – 65%; Média de provas de ingresso – 35%

 Preferência regional: 50% de vagas com área de influência dos distritos de Portalegre, Évora, Santarém, Castelo Branco e Setúbal
  

Preferência habilitacional:10% das vagas para o Curso de Técnico Auxiliar de Saúde (P11) 
 Preferência habilitacional:10% das vagas para o Curso de Técnico Auxiliar Protésico (P12)
 

 
A11. Specific entry requirements:

 Prerequirements – Group A – Interpersonal Communication
 Admission exams – One of the following:

 02 Biology and Geology
 Or

 02 Biology and Geology
 07 Physics and Chemistry

 Or
 02 Biology and Geology

 



18 Portuguese
  

Minimum admission grades: Application grade - 95; Admission exams – 95
 Calculation formula: High school grade – 65%; Average of admission exams – 35%

 Regional preference: 50% of vacancies to the districts of Portalegre, Évora, Santarém, Castelo Branco and Setubal.
 Qualifications preferences: 10% of vacancies to Technical Course of Health Assistant (P11)

 Qualifications preferences: 10% of vacancies to Technical Course of Prosthetic Assistant (P12)
 

 

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 Aplicavel Not Applicable

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Não Aplicável

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Higiene Oral

 
A13.1. Study programme:

 Dental Higienist

 
A13.2. Grau:

 Licenciado

 
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não Aplicável

 
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not Applicable

 

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 Optativos / Optional
ECTS*

Higiene Dentária 724 98 0
Ciências da Saúde 720 39 5
Biologia e Bioquimica 421 27 0
Línguas e Literaturas Estrangeiras 222 4 0
Ciências Médicas 721 2 0
Ciências Sociais e do Comportamento - programas não classificados noutra área de
formação 319 3 0

Gestão e Administração 345 2 0
(7 Items)  175 5

A14. Plano de estudos

Mapa II - Não Aplicavel - 1/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Higiene Oral

 
A14.1. Study programme:

 Dental Higienist

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não Aplicavel



 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not Applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1/1

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1/1

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Anatomia Humana 720 semestral 225 T-54; PL-54 9 Obrigatória
Biologia Celular 421 semestral 150 T-36; PL- 36 6 Obrigatória
Morfologia Dentária 724 semestral 75 T-36 3 Obrigatória
Higiene Oral I 724 semestral 100 T-16; PL-32 4 Obrigatória
Saúde Pública 720 semestral 75 T- 36 3 Obrigatória
Bioquímica 421 semestral 100 T- 24; PL- 24 4 Obrigatória
Lingua Estrangeira Técnica I 222 semestral 25 PL - 25 1 Obrigatória
(7 Items)       

Mapa II - Não Aplicavel - 1/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Higiene Oral

 
A14.1. Study programme:

 Dental Higienist

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não Aplicavel

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not Applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1/2

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1/2

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Biologia do Desenvolvimento 421 semestral 125 T-30; PL- 30 5 Obrigatória
Anatomia Cabeça e Pescoço 720 semestral 125 T-30: P-L 30 5 Obrigatória
Epidemiologia 720 semestral 75 T-36 3 Obrigatória
Microbiologia 421 semestral 125 T-30; PL- 30 5 Obrigatória
Higiene Oral II 724 semestral 100 T-16; PL- 32 4 Obrigatória
Higiene Oral Escolar e
Comunitária I 724 semestral 75 T-16; PL- 32 3 Obrigatória

Lingua Estrangeira Técnica II 222 semestral 25 PL- 25 1 Obrigatória
Bioestatística 720 semestral 100 T- 48 4 Obrigatória
(8 Items)       

Mapa II - Não Aplicavel - 2/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Higiene Oral

 
A14.1. Study programme:

 Dental Higienist

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não Aplicavel



 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not Applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2/1

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2/1

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Imagiologia Oro-Maxilo-Facial 724 semestral 100 T-24; PL- 24 4 Obrigatória
Biologia Oral I 724 semestral 100 T-24; PL- 24 4 Obrigatória
Fisiologia 720 semestral 150 T-72 6 Obrigatória
Imunologia 720 semestral 125 T-60 5 Obrigatória
Periodontologia 724 semestral 75 T-36 3 Obrigatória
Higiene Oral III 724 semestral 100 T-16; PL- 32 4 Obrigatória
Higiene Oral Escolar e
Comunitária II 724 semestral 75 T- 12; PL- 24 3 Obrigatória

Lingua Estrangeira Técnica III 222 semestral 25 PL- 25 1 Obrigatória
(8 Items)       

Mapa II - Não Aplicavel - 2/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Higiene Oral

 
A14.1. Study programme:

 Dental Higienist

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não Aplicavel

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not Applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2/2

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2/2

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Fisiopatologia 720 semestral 100 T- 48 4 Obrigatória
Genética Molecular Humana 421 semestral 100 T- 48 4 Obrigatória
Biologia Oral II 724 semestral 100 T-24; PL- 24 4 Obrigatória
Higiene Oral IV 724 semestral 100 T-16; PL- 32 4 Obrigatória
Higiene Oral Escolar e
Comunitária III 724 semestral 75 T-12; PL- 24 3 Obrigatória

Comunicação Pessoal e
Interpessoal 319 semestral 75 T- 36 3 Obrigatória

Lingua Estrangeira Técnica IV 222 semestral 25 PL- 25 1 Obrigatória
Opção I 720 semestral 125 T- 30; PL- 30 5 Optativa
Empreendedorismo 345 semestral 50 TP- 24 2 Obrigatória
(9 Items)       

Mapa II - Não Aplicavel - 3/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Higiene Oral

 
A14.1. Study programme:

 Dental Higienist

 
A14.2. Grau:

 Licenciado



 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não Aplicavel

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not Applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3/1

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3/1

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Bioética e Deontologia em Higiene
Oral 724 semestral 75 T- 36 3 Obrigatória

Especialidades de Medicina
Dentária 724 semestral 50 T- 24 2 Obrigatória

Medicina e Patologia Oral 721 semestral 50 T- 24 2 Obrigatória
Farmacologia Geral 421 semestral 75 T- 36 3 Obrigatória
Biomateriais 724 semestral 100 T- 48 4 Obrigatória
Nutrição e Saúde Oral 724 semestral 50 T- 24 2 Obrigatória
Higiene Oral Escolar e
Comunitária IV 724 semestral 75 T- 12: PL- 24 3 Obrigatória

Higiene Oral V 724 semestral 125 T- 20; PL- 40 5 Obrigatória
Opção II 724 semestral 150 T- 36: PL- 36 6 Obrigatória
(9 Items)       

Mapa II - Não Aplicavel - 3/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Higiene Oral

 
A14.1. Study programme:

 Dental Higienist

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não Aplicavel

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not Applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3/2

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3/2

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Estágio 724 semestral 750 OT 90 30 Obrigatória
(1 Item)       

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:

 Diurno

 
A15.1. Se outro, especifique:

 <sem resposta>

 
A15.1. If other, specify:

 <no answer>

 
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

 Victor Abreu Assunção

 



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 - ARSLVT

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 ARSLVT

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._A-311194412-0001.pdf
 

Mapa III - CARITAS

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 CARITAS

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._61-311194437-0001.pdf
 

Mapa III - ARSC

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 ARSC

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._ac96-311192306-0001.pdf
 

Mapa III - ULSNA

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 ULSNA

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._ac110-311185218-0001.pdf
 

Mapa III - Centro Social Nossa Sra. da Esperança

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Social Nossa Sra. da Esperança

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._as90-311194155-0001.pdf
 

Mapa III - CERCI Portalegre

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 CERCI Portalegre

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._as86-311194134-0001.pdf
 

Mapa III - Clínica Dentária do Montepio

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Clínica Dentária do Montepio

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._as70-311194107-0001.pdf
 

Mapa III - Clínica Santa Beatriz

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Clínica Santa Beatriz

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._as67-311194043-0001.pdf
 

Mapa III - Consultório Dentário Norte Alentejano

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Consultório Dentário Norte Alentejano

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._49-311184646-0001.pdf
 

Mapa III - Clínica São Domingos

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Clínica São Domingos

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/b166313a-5ea6-c02b-854f-54ff5beffe32
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/bec748a5-6862-6859-4d65-5504fd8a3ee2
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/cc9e3aec-2d86-864b-b33f-550504914ffd
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/50304ab1-1a8a-7ea5-995d-550505bf40bd
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/a1241920-4f6c-251b-5ead-5505053ddc52
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/c943ebbf-c6c1-c09e-20c5-550506429873
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/7f619b94-5126-2f8f-2744-550506345654
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/caca9a9c-8dfb-d706-f93f-550506c5c8aa
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/3ed5de61-1946-3ba4-c8d3-550506285920


A17.1.2._ac97-311193907-0001.pdf
 

Mapa III - Remiclinica

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Remiclinica

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._C-311194000-0001.pdf
 

Mapa III - Smilealegre

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Smilealegre

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._as98-311194256-0001.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._Cronograma estagio.pdf
 

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período de estágio e/ou formação em
serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios e períodos de formação em
serviço.

 Torna-se essencial um acompanhamento personalizado e efetivo, para que os alunos possam desenvolver as atividades especificas do estágio. Neste
sentido, são afectas 300 h à distribuição de serviço docente para orientação e supervisão dos alunos. Os docentes responsáveis são docentes do curso.
O orientador de estágio assegura o planeamento, a orientação, o acompanhamento, a supervisão e avaliação das atividades desenvolvidas pelos alunos
em estágio. O seu desempenho, em articulação com o Orientador da entidade de estágio é determinante na definição dos objetivos a que o aluno estará
sujeito. Compete ao orientador: Orientar/supervisionar o estágio na planificação, condução e avaliação das atividades; Reunir com os estagiários
periodicamente; Observar/avaliar os estagiários.

 
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.

 It is essential to a personalized and effective monitoring, so that students can develop the specific activities of the internship. To that effect, are allocated
300 h the distribution of teaching service for guidance and supervision of students. Teachers are responsible for teaching the course. The training
supervisor ensures the planning, guidance, monitoring, supervision and evaluation of the activities developed by the students in internship. His
performance in conjunction with the internship entity adviser is determinant in defining the objectives to which the student will be subject. It is for the
school adviser: Guide / supervise the stage in the planning, conduct and evaluation of activities; Periodically meet with the trainees; Screen / trainees.

 

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
 Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino e as

instituições de formação em serviço.
 A17.4.1._regulamento estagio HO.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 / Professional
Qualifications

Nº de anos de serviço / No of
working years

Carina Jesus Centro de Saúde de Estremoz Técnica 2ª Classe Higienista Oral 5
Carlos Bastos
Lopes Centro de Saúde de Elvas Técnico 2ª Classe Higienista Oral 4

Maria Conceição
Chinarro Centro de Saúde Ponte de Sor Técnica Pricipal Higienista Oral 20

Heloísa Oliveira Centro de Saúde de Tomar Técnico 2ª Classe Higienista Oral 6
Sílvia Batista Centro de Saúde de Fátima Técnico 2ª Classe Higienista Oral 16
Sabina Ramalho Centro de Saúde Óbidos Técnico 1ª Class Higienista Oral 14
Carla Duarte Centro de Saúde Torres Novas Técnico 1ª Classe Higienista Oral 14
Sílvia Caeiro Centro de Saúde de Évora Técnico 1ª Classe Higienista Oral 16
Liliana Azinheira Centro de Saúde de Évora Técnico 1ª Classe Higienista Oral 10
Maria Graça Moura Centro de Saúde de Castelo Branco Técnica Especialista 1ª Classe Higienista Oral 25

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Portalegre

 
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):

 A19._A.19 Reg_CVC.pdf
 A20. Observações:

  
Não aplicável

 
A20. Observations:

 

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/49522274-e05c-0395-76f3-550507af10ed
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/5293ec8a-d84c-fa56-1487-550507fcc25d
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/19d8e992-884d-b532-7190-5505071a88b5
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c3acd32-424d-edd0-9a35-543f7d705a00
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c55ac99-e4be-caed-4961-543f7d3adf47
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5c6c4255-cea3-aae4-af4d-543f7d807b5f


 
not applicable

 

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

 Formar profissionais com um conjunto alargado de conhecimentos, capacidades e atitudes que confiram as competências para o exercício da Higiene
Oral em Portugal e no Espaço Europeu; Formar profissionais em ciências da Saúde, fundamentais para a compreensão do desenvolvimento humano e
das causas das doenças;

 Fomentar nos estudantes o desenvolvimento de competências na comunicação higienista oral - paciente, na sua dimensão pessoal, familiar e social;
Capacitar os Higienistas Orais para a prestação de cuidados de saúde oral em diversos contextos e em grupos populacionais diferenciados;

 Promover a formação de profissionais autónomos, habilitados a exercer uma prática clínica baseada na evidência científica, capazes de trabalhar em
diversos contextos e de se adaptarem eficazmente à mudança; Formar profissionais com competências clínicas no âmbito de atuação do Higienista Oral;

 Formar profissionais com formação científica sólida e competência técnica que permita a construção de autonomia.
 

 
1.1. Study programme's generic objectives.

 . Training professionals with a widened set of knowledge, capacities and attitudes that confer the skills for the
 exercise of Oral Hygiene in Portugal and in the European Union;

 . Training in Health Sciences, elementary for the understanding of the human development and the causes of
 illness; . Ensuring the development verbal communication skills  patient, in his personal family and social

 dimension;
 .Enabling the Oral Hygienists to Dental Health Care in diverse contexts and differentiated population groups;

 . Promoting the training of autonomous qualified professionals to a practical clinic exercise based on scientific
 evidence, able to work in diverse contexts and capable of an available efficiency to change;

 . Training professionals with clinical skills regarding performance of the Oral Hygienist;
 . Training professionals with a solid scientific formation and technical ability allowing autonomous construction.

 
 
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.

 • A missão da ESS visa a promoção da saúde e prevenção de doenças, numa lógica do estabelecimento de planos individuais globais ou específicos.
Estrategicamente a ESS, pretende alargar a oferta formativa para além da enfermagem, visando a interligação do sujeito com o ambiente, considerando
este, não só o que o rodeia, mas também os produtos que ingere e que poderão influenciar as diferentes estruturas e órgãos;

 • Os objectivos deste curso, focalizam a prevenção da doença oral e a promoção da saúde num âmbito mais alargado, enquadrando-se no percurso de
ofertas formativas que esta Escola superior tem vindo a disponibilizar, que valorizam aspetos de relacionamento com a população envolvente como no
caso da Unidade Curricular de Higiene Oral Escolar.

 
 
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.

 The mission of the ESS aims the promotion of health and the prevention of illnesses, in an establishment of logic,
 global or specific individual plans.

 Strategically the ESS intends to widen formative offer beyond nursing, aiming to the interconnection of the
 citizen with the environment, considering not only what surrounds him but also the products that he ingests and

 that might influence the different structures and organs.
 The goals of this course are focused in the prevention of oral illness and the promotion of health in a widened

 scope.

 
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.

 Os objetivos do ciclo de estudo são divulgados junto dos docentes e dos estudantes através de reuniões. 
 Toda a informação está no sítio da Escola (www.essp.pt/novo) e em suporte de papel produzida pelo Gabinete de Relações Publicas e Comunicação do

IPP.
 No início de cada ano letivo é feita a apresentação do ciclo de estudos aos alunos do 1º Ano. 

 É ainda disponibilizado anualmente, em formato digital (http://www.ipportalegre.pt/html1/guiaESS_13-14/guia_ess.htm) e sob a forma de folheto, o guia
do estudante. São também dinamizadas reuniões com os docentes envolvidos, para divulgação dos objetivos gerais e funcionamento.

 Na primeira aula de cada Unidade Curricular é feita a apresentação dos seus objetivos específicos, competências a adquirir, conteúdos programáticos,
metodologias de ensino e de avaliação, bem como a referência à bibliografia da UC. Esta informação é de seguida disponibilizada de forma organizada na
plataforma de e-learning da Escola (http://el.essp.pt/).

 
 
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.

 The program objectives are disseminated to teachers and students through meetings.
 All the information is on the website of the School (www.essp.pt/novo) and on paper produced by the Public Relations Office and Communication IPP.

 At the beginning of each school year is made the presentation of the course of study to students of the 1st year.
 It is also available each year, in digital format (http://www.ipportalegre.pt/html1/guiaESS_13-14/guia_ess.htm) and in the form of brochure, student guide.

Are also streamlined meetings with the teachers involved, disclosure to the general objectives and operation.
 In the first class of each course unit is made the presentation of their specific objectives, skills to be acquired, syllabus, teaching and assessment

methodologies, and a reference to the bibliography of UC. This information is then made available in an organized way in e-learning platform of the
School (http://el.essp.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 estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e actualização dos conteúdos
programáticos e a distribuição do serviço docente.

 O Ciclo de Estudos possui um Coordenador de Curso de acordo com os estatutos da Escola e critérios da A3ES.
 A aprovação da criação, suspensão, modificação e extinção do Ciclo de Estudos (CE) está integrada nos processos incluídos no Sistema Integrado de

Gestão da Qualidade, Norma ISO 9001:2008 pela qual o IPP está certificado. 
 A distribuição do serviço docente é aprovada pelo CTC sob proposta do Departamento e homologada pelo Presidente do IPP considerando as Normas

previamente aprovadas em sede de Conselho Académico.
 O Coordenador de Curso, elabora um relatório anual do CE, reunindo os Relatórios das UCs e que é apreciado pelos órgãos da Escola. As propostas de

revisão ao plano de estudos são apresentadas pelo CC e submetidas ao CTC, com parecer do Diretor e do CP e homologação final do Presidente do IPP.
O CC articula com os responsáveis das UCs para a atualização dos programas, que são aprovados pelo CTC (após processo de revisão pelo
Departamento, CP e CC).

 
 
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.



Approval for the creation, suspension, modification and termination of the Study Cycle is included in the Integrated Quality Management, ISO 9001: 2008
in which the IPP is certified.

 The teaching service distribution is approved by the scientific council (SC) on a proposal of the Department and approved by the IPP President
considering the standards previously adopted in Academic Council.

 The Course Coordinator elaborates the annual report, bringing together the reports of the curricular units, after that the report is analyzed by the
structures of the School. Proposed revisions to the curriculum are presented by the CC and submitted to the SC, with opinion of the Director and the
pedagogical council (PC) and final approval of the IPP President. The Course Coordinator articulates with the heads of curricular units for updating the
programs that are approved by the SC (after review process by the Department, PC and the CC).

  
 
 
 
 

 
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 dos docentes é assegurada pela sua intervenção no Conselho de Representantes, Conselho Técnico-Científico, Conselho Pedagógico e
Coordenações de Curso e ainda a nível institucional no Conselho Académico e no Conselho Geral. No Conselho de Representantes, Conselho
Pedagógico e no Conselho Geral estão também representados os estudantes. Um (1) estudante de cada CE integra ainda o Grupo de Autoavaliação em
conjunto com o Coordenador de Curso e um funcionário não docente.

 É ainda promovida em reuniões periódicas de docentes, participação em inquéritos de avaliação do funcionamento de serviços do IPP, entre outros.
 A participação dos estudantes é assegurada através da sua representação no Conselho Geral, Conselho Pedagógico, intervenção das Associações e

Federação Académica e Inquéritos de Avaliação Pedagógica das Unidades Curriculares.
 O facto de os estudantes integrarem os órgãos mencionados promove uma cultura de envolvência nas tomadas de decisão inerentes à vida da ESS.

 
 
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an influence on the teaching/learning
process, including its quality.

 Teacher’s participation is ensured by its intervention in the Council of Representatives, Technical-Scientific Council and Pedagogical Coordination
Course Council and also at an institutional level in the Academic Council and the General Council. At the Council of Representatives, Pedagogical
Council and the General Council are also represented students. One student of each program is included on the Self Assessment Group in conjunction
with the Course Coordinator and non-teaching staff.

 It is also promoted regular meetings for teachers, participation in evaluation surveys of the IPP service operation, among others.
 The participation of students is ensured through their representation in the General Council, Pedagogical Council intervention of Associations and

Federation Academic and Educational Evaluation Surveys of the courses.
 The fact that students integrate the mentioned bodies promotes a culture of involvement in decision making inherent in the life of the ESS.

 
 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
Está implementado um Sistema de Gestão da Qualidade, certificado no âmbito da Norma ISO 9001:2008 e pela Norma NP- 4469-1 da Responsabilidade
Social organizado em processos e orientado para a melhoria da qualidade. O SGQ, coordenado pelo Círculo de Progresso gera informação para definir
medidas de melhoria contínua dos ciclos de estudos e procura o comprometimento de todos os atores neste processo. As Coordenações de Curso têm a
cooperação dos órgãos e serviços que intervêm nas atividades administrativas, científicas e pedagógicas. Está implementado um Programa de
Auditorias, permitindo definir causas de ocorrências e ações corretivas. São elaborados Relatórios Anuais das UC’s e de Curso que permitem,
juntamente com os Relatórios das auditorias, inquéritos de satisfação às partes interessadas e com os resultados dos indicadores de desempenho dos
processos relacionados com o ensino e aprendizagem, avaliar o cumprimento dos objetivos e definir ações de melhoria para o ciclo de estudo.

 
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 

The IPP has implemented a Quality Management System (QMS), certified under ISO 9001: 2008, organized into processes and geared to improving quality.
 The QMS, coordinated by the Progress Circle provides information to define continuous improvement measures for cycles and demand the involvement

of all stakeholders in this process.
 The Courses Coordinations have the cooperation of the agencies and departments involved in the administrative, scientific and educational activities.

Annually, an Audit Program is implemented in order to define causes of incidents and corrective actions. Are prepared Annual Reports from curricular
units and the study program that allow, together with the reports of the audits, satisfaction surveys of stakeholders and with the results of the
performance indicators of the processes related to teaching and learning, make an analysis of the extent to which goals and define improvement actions
for the study cycle.

 
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na instituição. 

O Responsável pelo Sistema Integrado de Gestão da Qualidade é o Circulo de Progresso, coordenado pelo Vice-Presidente do IPP, Prof. Albano Silva. É
composto pelos responsáveis dos Processos de Actividade Curricular e Apoio ao Estudante (Prof. Raul Cordeiro), Oferta Formativa (Prof. Rute Santos) e
Investigação e Desenvolvimento (Prof. João Alves) e Relações Externas e Cooperação (Prof. Carlos Afonso) enquanto responsáveis pelos aspetos
transversais dos respetivos processos pelo GOA (Dr. David Marques e pelos secretários das quatro unidades orgânicas do IPP. 

 No âmbito das suas atribuições estatutárias os diversos órgãos de natureza científico-pedagógica e técnica são responsáveis pela gestão do ciclo de
estudos.

 
 
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 

The Head of Integrated Quality Management System is the Progress Circle, coordinated by the IPP Vice-President, Prof. Albano Silva. It is composed of
the heads of Curricular Activity and Student Support Processes (Prof. Raul Cordeiro), Training Offer (Prof. Ruth Santos) and Research and Development
(Prof. João Alves) and External Relations and Cooperation (Prof. Carlos Afonso) while responsible for cross-cutting aspects of the respective processes
by GOA (Dr. David Marques and the Secretaries of the four IPP organic units.

 As part of its statutory duties the various organs of scientific-pedagogical and technical nature are responsible for the study cycle management.

 
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 

Está definido, por Deliberação do CA do IPP (Avaliação Interna dos Ciclos de Estudos Deliberação CA-21/2012 e Sistema Interno de Autoavaliação de
Ciclo de Estudos CA-29/2012), um sistema de autoavaliação dos ciclos de estudos em funcionamento de acordo com o calendário previsto para a
avaliação da A3ES.

 O IPP dispõe de um Gabinete de Observatório Académico que faculta aos ciclos de estudos os seus indicadores (aproveitamento, eficiência formativa,
empregabilidade, satisfação das entidades externas).

 São ainda recolhidos dados dos inquéritos de satisfação dos estudantes com as unidades curriculares reunindo os dados da avaliação dos docentes
pelos estudantes.

 Existe um fluxograma (Despacho Pres. Nº01/2012 de 6 de Janeiro) definido para a avaliação (interna) dos ciclos de estudos em funcionamento no IPP.
 

 
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 

Is set by deliberation of the academic council (Internal Assessment of Study Cycles Deliberation CA-21/2012 and Internal Self Assessment System Study
Cycle CA-29/2012), a self-assessment system for study programs in operation in accordance with the timetable for assessing A3ES.

 The IPP has an Academic Centre Office which provides the indicators information (utilization, efficiency training, employability, satisfaction of external
entities).

 



Are still collected survey data of student satisfaction with courses gathering assessment data of teachers by students.
 There is a flow chart (Pres Order. Nº01 / 2012 January 6) defined for the evaluation (internal) of in-education of the IPP.

 
 
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 

http://www.ipportalegre.pt/html1/1O%20Polit%C3%A9cnico/SIG/sintese_manual_sig_IPP.pdf
 2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 

Os resultados dos processos de avaliação são discutidos nos órgão competentes, as ações de melhoria a implementar em resultado dos processos de
avaliação obedecem aos procedimentos identificados no ponto 2.2.3.

 
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 

The results of the evaluation procedures are discussed in the competent organ, the improvement actions to be implemented as a result of the evaluation
procedures comply with the procedures identified in 2.2.3.

 
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 

Acreditação pela A3ES, por um período de 5 anos.

 
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 

A3ES Accreditation for a period of 5 years.

 

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)
Laboratório de Higiene Oral 60
Biblioteca 68
Sala de Estudo 15
Sala de Informática 36
Vestiário 6
Auditório 120
Sala de Reuniões 32
Sala de aulas (2) 24
Sala de aulas (4) 20
Sala de aulas (8) 22
Sala de aulas (12) 20
Gabinete de docentes 10
Refeitório e Bar 50
Salas de aulas extra disponiveis se necessário 9
Instalações sanitárias 7

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
Equipas Dentárias e respectiva aparatologia / instrumental 6
Instrumental e aparatologia utilizável no Laboratório de Higiene Oral 50
Computadores disponíveis alunos 16
Rede Wi-Fi 2
Impressora (rede) 1
Camara Filmar 1
Computador Portátil para empréstimo 1
Projector para empréstimo 1
Projector + Computador (por sala de aula) 1
TV, projector e computador (Sala de reuniões) 1
Projector + Computador (Auditório) 1
Modelos de boca e escova gigante 8
Modelos dentários (aulas de Morfologia dentária) 1
Modelo Hemiarcada 1
Modelo Craniano 2
Modelo Esqueleto 2
Modelo Implantes 1
Modelo de progressão cárie dentária 1
Equipamento de RX 1
Seladora 1
Autoclave 2
Ultrasons 1
Processador de RX 2
Máquina de Vácuo 1

3.2 Parcerias

http://www.ipportalegre.pt/html1/1O%20Polit%C3%A9cnico/SIG/sintese_manual_sig_IPP.pdf


3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
 Klaipeda State College, Lituânia

 Bezmialen Vakif University, Turquia
 

 
3.2.1 International partnerships within the study programme.

 Klaipeda State College, Lithuania
 Bezmialen Vakif University, TurKey

 
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.

 Tecido empresarial e sector público:
 Tem sido fomentada a ligação do CE ao meio envolvente nomeadamente através da formalização e desenvolvimento de protocolos e parcerias dos quais

destacamos:
 - Agrupamento de Escolas do Bonfim

 - APPACDM – Elvas
 - APPACDM – Portalegre

 - Caritas – Portalegre
 - Centro Social da Ribeira de Nisa

 - CERCI – Portalegre
 - Fundação Renal Portuguesa – Portalegre

 - Santa Casa da Misericórdia – Portalegre
 - Escola Silvina Candeias

 - ARS LVT
 - ULS Castelo Branco

 - ULSNA
 - Clinica Clidis

 - Clínica de São Domingues
 - Clínica do Montepio

 - Clinica médico dentária do Norte Alentejano
 - Clinica Sta. Beatriz

 - Remiclínica
 - Licenciatura em Higiene Oral da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa

  
 

 
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

 The Dental Hygiene Program is in connection with the private and public institutions, thru the development of partnerships. From these we highlight:
 - Agrupamento de Escolas do Bonfim

 - APPACDM – Elvas
 - APPACDM – Portalegre

 - Caritas – Portalegre
 - Centro Social da Ribeira de Nisa

 - CERCI – Portalegre
 - Fundação Renal Portuguesa – Portalegre

 - Santa Casa da Misericórdia – Portalegre
 - Escola Silvina Candeias

 - ARS LVT
 - ULS Castelo Branco

 - ULSNA
 - Clinica Clidis

 - Clínica de São Domingues
 - Clínica do Montepio

 - Clinica médico dentária do Norte Alentejano
 - Clinica Sta. Beatriz

 - Remiclínica
 - Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa Dental Hygiene Program 

  
 
 
 

 
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.

 Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre

 
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.

 Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre Nursing Program.

 

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Victor Abreu Assunção

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Victor Abreu Assunção

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>



 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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 André Bastos Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos André Bastos Lopes

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 59,9

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - João Pedro Carvalhal Gonçalves da Costa Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Pedro Carvalhal Gonçalves da Costa Ferreira

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 59,9

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Henrique Pedro Soares Luís

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Henrique Pedro Soares Luís

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Universidade de Lisboa

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 Faculdade de Medicina Dentária

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 40

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Cátia Sofia Pinheiro Serralha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Cátia Sofia Pinheiro Serralha

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/bfec0821-8484-ef2e-3f5c-54ff5b5b0096
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/d96e4125-e499-a4a3-43ce-550064587dfe
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/97ec52d0-13b6-9996-139e-550070341c04
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/d00b902e-18ec-efe8-13ab-550071269b76


 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 59,9

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Helena Maria Sousa Lopes Reis do Arco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Helena Maria Sousa Lopes Reis do Arco

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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 Reis do Arco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António José Reis do Arco

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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 Filomena Monteiro Morgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Filomena Monteiro Morgado

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 Escola Superior de Educação

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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 Luísa da Costa Falcão Murta

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Luísa da Costa Falcão Murta

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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 - Eduardo Augusto Freixo Mendes Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Eduardo Augusto Freixo Mendes Ribeiro

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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 Casa Nova

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Casa Nova

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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 Filomena Marques de Oliveira Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Filomena Marques de Oliveira Martins

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Coordenador 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 Ferreira Machado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Isabel Ferreira Machado

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ESTG Portalegre
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4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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 de Jesus Marques Louro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Teresa de Jesus Marques Louro

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 28

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Fernanda Maria Bizarro Policarpo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernanda Maria Bizarro Policarpo

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ESTG Portalegre

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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 - Vitor Miguel Monteiro Lima

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vitor Miguel Monteiro Lima

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ESE Portalegre

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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 - Luzia Maria Filipe Valente Nabais

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luzia Maria Filipe Valente Nabais

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 40

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Manuel Jesus Garção do Espírito Santo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel Jesus Garção do Espírito Santo

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto 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
 

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

Victor Abreu Assunção Mestre Nutrição e Dietética 100 Ficha submetida
Carlos André Bastos Lopes Licenciado Ciências Dentárias - Higiene Oral 59.9 Ficha submetida
João Pedro Carvalhal Gonçalves da Costa
Ferreira Licenciado Ciências Dentárias - Higiene Oral 59.9 Ficha submetida

Henrique Pedro Soares Luís Doutor Higiene Oral 40 Ficha submetida
Cátia Sofia Pinheiro Serralha Mestre Medicina Dentária 59.9 Ficha submetida
Helena Maria Sousa Lopes Reis do Arco Doutor Sociologia 100 Ficha submetida
António José Reis do Arco Doutor Educação 100 Ficha submetida
Maria Filomena Monteiro Morgado Mestre Ecologia Humana 100 Ficha submetida
Maria Luísa da Costa Falcão Murta Mestre Estudos Ibéricos - Línguas e Literaturas 100 Ficha submetida
Eduardo Augusto Freixo Mendes Ribeiro Licenciado Enfermagem 100 Ficha submetida
António Casa Nova Mestre Ecologia Humana 100 Ficha submetida
Maria Filomena Marques de Oliveira Martins Doutor Enfermagem 100 Ficha submetida
Isabel Ferreira Machado Doutor Química 100 Ficha submetida

Teresa de Jesus Marques Louro Mestre Gestão e Políticas Ambientais / Environmental Management
and Policy 28 Ficha submetida

Fernanda Maria Bizarro Policarpo Mestre Gestão com especialização em Finanças 100 Ficha submetida
Vitor Miguel Monteiro Lima Doutor Biologia 100 Ficha submetida
Luzia Maria Filipe Valente Nabais Licenciado Ciências Farmacêuticas 40 Ficha submetida
Manuel Jesus Garção do Espírito Santo Licenciado Enfermagem 100 Ficha submetida
   1487.7  

<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

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 12 80,7

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): 5.4 36,3

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
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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): 0.4 2,7

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): 1.6 10,8

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: 12 80,7

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): 3 20,2

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 actualização
 A avaliação do desempenho do pessoal docente, na ESS e no IPP, é regulamentada pelo Despacho PRES-66/2010 publicado no DR 2ª Série N.º 108 de 3

de Junho de 2011, Despacho 8012/2011.
 Os procedimentos genéricos aí previstos, são:

 -A avaliação tem um carácter regular e realizar-se-á de 3 em 3 anos;
 -As atividades a avaliar são agrupadas em 3 dimensões: Técnico-Científica, Pedagógica e Organizacional;

 - Os docentes são avaliados pelos alunos, no âmbito do Conselho Pedagógico, no final de cada semestre através de inquéritos regulares a todas as UC
lecionadas. Os resultados desta avaliação têm reflexo na dimensão Pedagógica da Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente;

 -Implementação feita pela utilização de um guião de avaliação, uma minuta de Relatório de Atividades (a entregar pelo docente no final do período de
atividades) e uma Ficha de Avaliação do docente;

 -Processo realizado pelos CTC das Escolas, regulado pelos mesmos Conselhos, cabendo a supervisão e homologação ao Presidente do Instituto;
 -CTC define orientações estratégicas;

 -CTC nomeia as equipas de avaliadores;
 -No final do período de avaliação, depois de receber o relatório de atividades de cada docente, o CTC elaborará uma listagem provisória das

classificações finais de cada docente e procede à respetiva notificação.
 -Decorrido o período reclamações, a lista de classificações será remetida ao Presidente do Instituto para a competente homologação.

 -A atualização da avaliação é garantida na sua generalidade pela periodicidade trienal da avaliação. No segundo ciclo de avaliação os Conselhos
Técnico-Científicos efetuarão uma apreciação ao sistema de avaliação, aferindo a sua adequação

 
 
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating

 The teachers performance evaluation in the ESS and IPP, is regulated by the PRES-66/2010 published in the DR DR 2ª Série N.º 108 de 3 de Junho de 2011,
Despacho 8012/2011.

 The therein generic procedures are:
 -A Review has a regular basis and will be taken every 3 years;

 -The Activities to be assessed are grouped in 3 dimensions: Technical Scientific, Educational and Organizational;
 - Teachers are evaluated by students under the Pedagogical Council at the end of each semester through regular surveys to all curricular unit taught. The

results of this review are reflected in the pedagogical dimension of the teacher evaluation performance;
 -Implementation made by using an evaluation script, a draft Activity Report (to be delivered by the teacher at the end of the activity period) and a teaching

evaluation form;
 -Process made by the schools CTC, regulated by the same councils, leaving the supervision and approval to the President of the Institute;

 -CTC Defines strategic guidelines;
 -CTC Appointing teams of assessors;

 -At The end of the evaluation period, after receiving each teaching activity report, the CTC will draw up a provisional list of final grades of each teacher
and conducts the respective notification.

 -After the complaints period, the classification list will be sent to the President of the Institute for the approval.
 -A review of the evaluation is guaranteed by the triennial assessment. In the second cycle of review the Technical and Scientific Councils will conduct an

assessment to the evaluation system, assessing their suitability
 

 
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente

 http://www.ipportalegre.pt/html1/1o%20polit%C3%A9cnico/9Publicita%C3%A7%C3%A3o%20institucional/4Regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20Interna%20-
%20IPP/Regulamento%20do%20sistema%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20pessoal%20docente%20do%20IPP.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. 
13 pessoas não docentes afetos à lecionação do ciclo de estudos a 100%, com contrato de trabalho por tempo indeterminado.

 
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 

13 non-academic staff with a 100% regime allocated to the study regime, with an employment contract for an indefinite period.

 
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

1- Licenciada em informação e documentação
 1- Licenciada em gestão de recursos humanos
 1- Licenciada em gestão / Mestrado em Ciência Política - especialização em gestão escolar

 1- Licenciada em estudos portugueses
 1- Frequência do Ensino Superior

 3- 12ºAno
 1- 11ºAno
 1- 6ºAno

 3- 4ºAno
 

 
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 

1- BA in information and documentation
 1- BA in human resource management

http://www.ipportalegre.pt/html1/1o%20polit%C3%A9cnico/9Publicita%C3%A7%C3%A3o%20institucional/4Regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20Interna%20-%20IPP/Regulamento%20do%20sistema%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20pessoal%20docente%20do%20IPP.pdf


1- BA in management / Master in Political Science - specialization in school management
 1- BA in portuguese studies 

 1- Frequency of higher education
 3- 12th grade

 1- 11th grade
 1- 6th year

 3- 4th year
  

 
 

 
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração Pública – SIADAP, (Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro)

 
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 

Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração Pública – SIADAP, (Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro)

 
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 

Beatriz Filomena Costa Pinto Cardoso - Curso de Especialização em Jornalismo, Comunicação e Cultura
 Ion Mui Lo Lucindo - Pós-Graduação em Ciências de Informação/Bibliotecas

 Isabel Cristina dos Santos Duarte Conceição Mourato - Curso de Alta Direção para a Administração Pública: Especialização em Liderança e Gestão de
Pessoas

 
 
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 

Beatriz Filomena Costa Pinto Cardoso - Specialization Course in Journalism, Communication and Culture
 Ion Mui Lo Lucindo - Postgraduate in Information / Library Sciences

 Isabel Cristina dos Santos Duarte Conceição Mourato - Top Management Course for Public Administration: Specialization in Leadership and People
Management

 
 

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 86.1
Feminino / Female 13.9

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %
Até 20 anos / Under 20 years 8.3
20-23 anos / 20-23 years 55.6
24-27 anos / 24-27 years 16.7
28 e mais anos / 28 years and more 19.4

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 8
2º ano curricular 9
3º ano curricular 19
 36

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

2012/13 2013/14 2014/15
N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 0 2 0
N.º colocados / No. enrolled students 6 4 4
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 0 2 0
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 119 116.3 118
Nota média de entrada / Average entrance mark 124 140.5 121.5



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) 
Não aplicável

 
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the branches) 

not applicable

 

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
Os estudantes estão representados em vários órgãos, quer da Escola (Conselho Pedagógico, Conselho de Representantes), quer do Instituto (Conselho
Geral) e onde podem discutir a orientação pedagógica, apreciar queixas relativas a falhas pedagógicas e propor as medidas necessárias.

 Encontram apoio pedagógico na Coordenação de Curso e nos docentes que integram as várias unidades curriculares. Está definido e devidamente
divulgado o horário de atendimento de cada docente.

 Podem solicitar o apoio da Provedora do Estudante na melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem.
 O IPP possui um Gabinete de Relações Externas e Cooperação, descentralizado em cada Unidade Orgânica, coordenado por um docente que presta

apoio e aconselhamento aos estudantes ao nível da mobilidade nacional e internacional.
 O apoio psicológico e psicopedagógico pode ser solicitado na promoção do ajustamento do estudante ao ensino superior.

 
 
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 

Students are represented in several councils, whether the school (Pedagogical Council, Council of Representatives) or the Institute (General Council) and
where they can discuss the tutoring, consider complaints concerning pedagogical flaws and propose the necessary measures.

 They find pedagogical aids in the course Coordination and teachers of the various curricular units. Is set and properly disclosed the care of each teaching
hours.

 May request the support of the Student Ombudsman in improving the quality of teaching and learning.
 The IPP has an Office of External Relations and Cooperation, decentralized in each Organic Unit, coordinated by a teacher providing support and

counseling to students at the level of national and international mobility.
 The psychological and psycho-pedagogical support can be requested in promoting student adjustment to higher education.

 
 
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 

Programa de recepção ao caloiro, desenvolvido em conjunto com as Associações de Estudantes e com a Câmara Municipal de Portalegre, atua enquanto
facilitador do processo de integração dos novos estudantes, na Escola, no Instituto e na região.

 O IPP produz um Guia do Estudante que apresenta toda a informação relevante e necessária a essa integração.
 Anualmente são promovidas atividades extracurriculares que estimulam a participação na comunidade académica.

 De entre outras medidas realça-se as comemorações do aniversário da ESSP e do IPP, a semana académica, o festival de tunas, atividades desportivas e
culturais organizadas principalmente pela Associação de Estudantes com a colaboração da Escola e uma forte atividade associativa quase permanente e
que contribui para cultura forte de escola e sentido de pertença.

 Têm sido promovidas iniciativas de integração dos estudantes como membros das equipas auditoras do sistema interno de gestão da qualidade e dos
grupos de melhoria contínua.

 
 
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 

Reception program for freshman, developed in conjunction with student unions and the Municipality of Portalegre, acts as a facilitator of the process of
integration of new students at the School, the Institute and the region.

 The IPP produces a Student Guide presenting all relevant and necessary information to such integration.
 Annually are promoted extracurricular activities that encourage participation in the academic community.
 Some activities are the anniversary celebrations of the ESSP and IPP, academic week, music groups festival, sport and cultural activities organized

mainly by the Student Association in collaboration with the School and a strong almost permanent associative activity and contributes to strong culture
of school and sense of belonging.

 Have been promoted students integration initiatives as members of the teams of the internal auditors of quality management system and continuous
improvement groups.

 
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 

O IPP dispõe de um Gabinete de Empreendedorismo e Emprego, fazendo-se representar em cada Unidade Orgânica por um docente. Dispõe de uma
bolsa de emprego onde são divulgadas ofertas de emprego e onde os estudantes finalistas registam o seu curriculum, dando-o a conhecer às
empresas/organizações registadas na bolsa. Este Gabinete apoia os estudantes na criação do auto emprego e no estímulo às competências de
empreendedorismo, dispondo também de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento.

 A Enove + é uma feira de empreendedorismo e emprego organizada anualmente pelo IPP, que permite aos estudantes a apresentação de projetos
empreendedores e o contacto com empresários e ofertas de emprego.

 
 
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 

The IPP has a Entrepreneurship and Employment Office, and it is represented in each Organic Unit by a teacher. It offers an employment exchange where
job offers are published and where graduate students record their curriculum, giving it known to the registered companies / organizations. This office
supports students in the creation of self employment and stimulating entrepreneurship skills, as well as offering advice on funding opportunities.

 The Enove + is a fair of entrepreneurship and employment organized annually by the IPP, which allows students to submit entrepreneurial projects and
contact with employers and job offers.

 
 
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

Podemos dizer que os resultados das avaliações on line têm vindo a apontar para um elevado nível de satisfação, onde se tem refletido, que todos os
itens têm sido avaliados acima da média.

 Para a melhoria do processo de aprendizagem, adoptam-se as medidas que se seguem: 
 - Estabelecer contatos formais semestrais com coordenações de curso/departamento de forma a implementar medidas corretivas com base nos dados

obtidos.
 - Aconselhar sobre introdução de outras metodologias e processos de avaliação, se for o caso, no sentido de melhorar o processo de ensino do

estudante.
 - Dar continuidade às medidas tomadas no semestre/ano letivo anterior no sentido de aumentar o nº de respostas aos questionários da avaliação

pedagógica.
 É ainda feita avaliação da satisfação dos estudantes relativamente aos Serviços Académicos, Bolsas, Biblioteca, Centro informático, refeitório, Bar e

Residência.
 

 
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 

We can say that the results of the online reviews have been pointing to a high level of satisfaction, which has reflected that all items have been evaluated
above average.

 For the improvement of the learning process, to adopt the following measures:
 - Establish semi-formal contacts with course coordinators / department in order to implement corrective measures based on the data obtained.

 - Advice on introduction of other methodologies and evaluation processes, if necessary, to improve the student learning process.
 



- Building on measures taken in the previous semester / school year to increase the number of responses to the questionnaires of educational evaluation.
 It is also made assessment of student satisfaction in relation to the Academic Services, scholarships, library, computer center, cafeteria, bar and

residence.
 

 
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 

Estruturas de Coordenação:
 Gabinete de Relações Externas e Cooperação do IPP

 Gabinete de Relações Internacionais da ESSP
  

Documentos associados:
 1.Acordos Bilaterais com Instituições de Ensino Superior, no âmbito do Programa de Mobilidade ALV- Erasmus 

 2.Regulamento de Mobilidade para estudantes, pessoal docente e não docente.
 3.Tabelas de equivalência de ECTS

 Para efeitos de equivalência, 1 semestre corresponde a 30 créditos ECTS, 1 ano lectivo a 60 créditos ECTS e 1 trimestre a 20 créditos ECTS
 A ESS reconhece as classificações obtidas no estrangeiro às cadeiras aí frequentadas, as quais, quando necessário, deverão ser convertidas na escala

inteira de 0 a 20, de acordo com critérios definidos pelo IPP.
 Estas atividades são coordenadas pelo Gabinete de Relações Externas e Cooperação (REC) do IPP.

 Na ESS existe um coordenador REC, que integra a equipa e ao qual cabe, para além de outras funções e participação nas decisões do Gabinete, a
execução de medidas decididas em conjunto.

 
 
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 

Coordination structures:
 Office of External Relations and Cooperation of the IPP

 International Relations Office of the ESSP
  

Associated documents:
 1 - Bilateral agreements with higher education institutions under the Erasmus Mobility Program ALV-

 2 - Mobility regulation for students, teaching and non-teaching.
 3 - ECTS equivalence tables

 For the purposes of equivalence, one semester corresponds to 30 ECTS credits, 1 academic year to 60 ECTS and one quarter to 20 ECTS credits
 The ESS recognizes the marks obtained abroad to then attended curricular unit, which, when necessary, should be converted on the entire range from 0

to 20, according to criteria defined by the IPP.
 These activities are coordinated by the External Relations Office and Cooperation (REC) of the IPP.

 In the ESS there is a REC coordinator, who joins the team and to whom, in addition to other functions, the participation decisions, the implementation of
measures decided together.

 
 

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, operacionalização dos objectivos e medição
do seu grau de cumprimento. 

Os alunos deste ciclo de estudos devem atingir os conhecimentos, aptidões e competências de acordo ao articulado nos Decretos-Lei no 261/93 de 24 de
Julho e 564/99 de 21 de Dezembro e ao conceito da Classificação Nacional de Profissões (2006), nomeadamente a realização de atividades de promoção
da saúde oral dos indivíduos e das comunidades; a prestação de cuidados individuais que visem prevenir e tratar doenças orais; planear, executar e
avaliar programas de saúde pública oral; participar em ações de educação para a saúde no âmbito da prevenção das doenças orais; Executar técnicas
clínicas adequadas à prevenção e controlo das doenças orais, recolhendo informação clínica e alimentar do individuo; Executar e avaliar a eficácia dos
tratamentos efectuados.

 
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and measurement of its degree of fulfillment. 

Students in this course should achieve knowledge, skills and competencies according to the Decretos-Lei no 261/93 de 24 de Julho e 564/99 de 21 de
Dezembro and the concept of the National Classification of Occupations (2006) including carrying out oral health promotion activities to individuals and
communities; the provision of individual care aimed at preventing and treating oral diseases; plan, implement and evaluate oral health programs;
participate in education activities for health in the prevention of oral diseases; Run clinical techniques appropriate to the prevention and control of oral
diseases, collecting clinical and food information of the individual; Implement and evaluate the effectiveness of any treatment.

 
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

A atualização científica de cada uma das unidades curriculares constantes deste ciclo de estudos é garantida pela permanente atualização dos seus
conteúdos por parte dos docentes. Estes em reuniões periódicas com o coordenador de curso discutem os mais recentes avanços técnicos e científicos,
procurando formas de os incluir nos conhecimentos a transmitir aos alunos. No final do ano letivo 2012/2013 terminou o primeiro ciclo de estudos que
deu origem aos primeiros licenciados em Higiene Oral na ESSP. Nesse momento realizou-se uma análise e proposta de revisão curricular tendo em vista
a atualização científica do curso como um todo e a discussão das metodologias de trabalho até agora utilizadas. Essa revisão, após aprovação, começa a
vigorar gradualmente a partir do ano lectivo 2014/2015.

 
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

The scientific updates from each of the curricular units in this study program is guaranteed by the continuous updating of its contents by the teachers.
These in regular meetings with the course coordinator discuss the latest technical and scientific advances, looking for ways to include the knowledge to
pass on to students. At the end of the school year 2012/2013 ended the first cycle of studies which led to the first graduates of Oral Hygiene in the ESSP.
At that moment there was a review and proposal for curriculum revision with a view to scientific updating of the course as a whole and the discussion of
working methods so far used. This review, after approval takes effect gradually from the academic year 2014/2015.

 

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Anatomia Humana

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Anatomia Humana

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Cátia Sofia Pinheiro Serralha - 108 Horas / 108 Hours



 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 • Conhecer a terminologia das regiões do Corpo Humano

 • Identificar a estrutura e compreender o funcionamento dos vários órgãos e sistemas
 • Identificar as estruturas em cortes anatómicos das diferentes regiões do corpo

 • Descrever a sequência topográfica das estruturas das regiões anatómicas e as relações a nível tridimensional
 • Adquirir conhecimentos anatómicos e construção do pensamento crítico na área da Morfologia Humana

  
Competências:

 • Compreender e aplicar a anatomia nas diversas áreas do curso
 • Conhecer as estruturas do corpo

 • Identificar as estruturas em cortes anatómicos, em imagens e/ou em material interativo
 • Compreender/ descrever a função, forma e constituição dos diferentes aparelhos e/ou sistemas orgânicos do corpo

 • Compreender a organização tridimensional da estrutura anatómica em secções das regiões do corpo
 • Utilizar linguagem verbal, de acordo com a nomenclatura anatómica internacional na descrição das estruturas do corpo humano

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
 • Understand the terminology of the Human Body regions

 • Identify the structure and understand the functioning of different systems and organs
 • Identify the structures in anatomical cuts from different body regions 

 • Describe the topographic sequence structures of anatomical regions and three-dimensional level of mutual relations 
 • Provide the anatomical knowledge acquisition and the construction of critical thinking of Human Morphology

  
Skills: 

 • Understand and apply the anatomy in different areas of the course
 • To know the the body structures 

 • Identify the structures in anatomical cuts, by images or/and interactive material
 • Understand/describe the function, the form and structure of different devices and/or human body organ systems 

 • Understand the three-dimensional anatomic organization in body regions sections
 • Use verbal language, according to the international anatomical nomenclature for the description of the different structures of the human body

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Anatomia Humana - Considerações gerais
 • Sistema Esquelético 

 o Osteologia da Cabeça e Cabeça óssea
 o Artrologia geral e da cabeça

 o Osteologia, Artrologia e Anatomia Funcional da Coluna Vertebral, do Tórax, da Bacia e dos membros superior e inferior.
 • Sistema Muscular

 o Miologia geral 
 o Miologia da Cabeça, pescoço, dorso, tórax, abdómen, membros superior e inferior

 • Sistema Nervoso: divisões do Sistema Nervoso e células do Sistema Nervoso
 o Sistema Nervoso Central

  Medula espinhal
  Encéfalo (tronco cerebral, cerebelo, cérebro)

 o Sistema Nervoso Periférico
  Nervos Cranianos

  Nervos raquidianos
  

Características gerais, funções e classificação do sistema:
 • Endócrino: características gerais, funções e classificação
  

• Circulatório
 o Sangue e constituintes;

 o Coração e pericárdio; 
 o Vasos sanguíneos

  Artérias e Veias: do tronco, da cabeça e pescoço, dos membros superior e inferior
 • Linfático e Imunitário

 • Respiratório
 • Digestivo

 • Urinário
 • Genital Masculino e Feminino

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Human Anatomy – General considerations 
 • Skeletal System

 o Head osteology 
 o General and Head Arthrology 

 o Spine , thorax , pelvis and upper and lower limbs Osteology, Arthrology and Functional Anatomy 
• Muscular System

 o General Myology 
o Myology of head, neck, dorse, thorax, abdómen, upper and lower limbs 

 • Nervous system 
 o Central Nervous System 

  Spinal Cord
  Brain (brainstem, cerebellum, brain)

 o Peripheral Nervous System 
  Cranial nerves

  Spinal nerves 
 • General features , functions and system rating :

 o Endocrine 
o Circulatory

  Blood;
  Heart; 
  Blood vessels

  Arteries and veins 
 o Lymphatic and imunne

 o Respiratory



o Digestive
 o Urinary

 o Genital femal and male 
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos da unidade curricular recaem sobre aspetos fundamentais da anatomia humana, importantes para o trabalho dos
higienistas orais na sua prática clínica. Os objectivos foram definidos para formar os alunos de forma cuidada e garantido a obtenção dos
conhecimentos das estruturas anatómicas e dos conteúdos programáticos definidos de acordo com essa estratégia.

 Desta forma e procurando manter a coerência com os objetivos anteriormente enunciados, os conteúdos programáticos contemplam todas as áreas
enumeradas nos conteúdos programáticos.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus of the course passed on fundamental aspects of human anatomy, important to the work of oral hygienists in their clinical practice. The
objectives were defined to form the students carefully and guaranteed to obtain the knowledge of anatomical structures and program contents defined
according to this strategy.

 In this way and seeking to maintain consistency with the objectives set out above, the syllabus include all the areas listed in the syllabus.
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As metodologias de ensino visam o alcançar dos objetivos de aprendizagem propostos, através das horas de contacto teóricas e práticas, envolvendo
metodologias ativas, participativas e colaborativas.

  
A avaliação será realizada da seguinte forma:

 • 3 Provas escritas de avaliação individual (80%)
 • Trabalhos individuais e/ou de grupo acerca de uma temática com apresentação em sala de aula (10%)

 • Contributo nas aulas de práticas laboratoriais (5%)
 • Participação, assiduidade e pontualidade nas aulas (5%)

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methods aimed at achieving the proposed learning objectives , through the theoretical contact hours and practices, involving active,
participatory and collaborative methodologies .

  
Evaluation will be conducted as follows:

 • 3 individual written test ( 80%);
 • Individual and / or group about a thematic with classroom presentation ( 10%)

 • Contribution in the laboratory practice classes (5%);
 • Participation, attendance and punctuality in class ( 5%).

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Privilegia-se como método para aquisição e desenvolvimento de conhecimentos o método ensino/investigação/aplicação.
 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões lectivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, onde serão abordados

os conteúdos programáticos, valorizando, sempre que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos e
modelos anatómicos. Serão também realizadas aulas práticas laboratoriais destinadas a aprofundar os temas das aulas teóricas. 
Tanto as aulas teóricas como as práticas vão sempre de encontro aos objectivos da unidade curricular.

 Perspectiva-se também algumas sessões expositivas por parte dos estudantes, incidindo na apresentação de investigação teórica realizada
individualmente e/ou em grupo.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Is privileged as a method for acquisition and development of knowledge, method / research / application teaching.
 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher , where the syllabus will be

covered , valuing , whenever possible , psychosocial interaction, relying on visual aids , library media and anatomical models . Laboratory classes to
deepen the topics of the lectures will also be held .

 Both the lectures and the practical will always meet the objectives of the course.
 It is expected also some lecture sessions by students, focusing on the presentation of theoretical research carried out individually and / or in groups.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Herlihy, B. & Maebius, N. (2002). Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano Saudável e Enfermo. (1ª ed). São Paulo: Manole
 • Martin, V. (2004). Atlas do Corpo Humano. Lisboa: Climepsi Editores

 • Netter, F.H. (2003). Atlas de Anatomia Humana. (3ª ed). Masson, S.A.
 • Palastanga, N.; Field, D. & Soames, R. (2000). Anatomia e Movimento Humano – Estrutura e Função. (3.ª ed). São Paulo: Manole

 • Pina, J. A. E. (1999) Anatomia Humana da Locomoção. Lisboa: Lidel
 • Pina, J. A. E. (2000) Anatomia Humana da Relação. Lisboa: Lidel

 • Pina, J. A. E. (2004) Anatomia Humana dos Órgãos. Lisboa: Lidel
 • Pina, J. A. E. (2010) Anatomia Humana do Coração e Vasos. Lisboa: Lidel

 • Tate, S. S.; Stephens, T. D. & Philip, T. (2011). Anatomia & Fisiologia. (8.ª ed). Lisboa: Lusociência (Original publicado em 2008)
 • Tortora, G. J. Corpo Humano – Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. (4.ª ed). Porto: Artes Médicas

 
 

Mapa X - Biologia Celular

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Biologia Celular

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Vitor Miguel Monteiro Lima (72 horas lectivas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objetivo geral, fornecer informação, ao nível químico e celular. 
 Objetivos específicos:

 • Reconhecer a célula como unidade estrutural e funcional do ser vivo
 • Compreender que os sistemas vivos se encontram organizados em diferentes níveis estruturais

 • Distinguir seres procariontes de eucariontes e coloniais de pluricelulares
 • Relacionar o conceito de diferenciação celular com o de pluricelularidade
 • Interpretar imagens de células/tecidos ao microscópio ótico

 • Conhecer e comparar diferentes processos de transporte ao nível da membrana celular



• Conhecer as estruturas e moléculas envolvidas na síntese de proteínas
 • Compreender os mecanismos de replicação, transcrição e tradução e a sua importância na manutenção da informação genética

 • Descrever as fases do ciclo celular, os mecanismos de controlo e geradores de diversidade genética
  

A componente prática permite o contacto e a aprendizagem das técnicas básicas com que se trabalha nos laboratórios de Biologia Celular.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Overall objective: to provide information to the chemical and cellular level.
  

Specific objectives:
 • To recognize the cell as a structural and functional unit of the living being

 • Understand that living systems are organized in different structural levels
 • Distinguish between prokaryotes and eukaryotes and between colonial and multicellular organisms

 • Relate the concept of cell differentiation with the multicellularity
 • Interpret cell imaging / tissue using optical microscope

 • Assess and compare different transport processes at the level of the cell membrane
 • Know the structures and molecules involved in protein synthesis

 • Understand the replication mechanisms, transcription and translation and its importance in maintaining the genetic information
 • Describe the phases of the cell cycle, the control mechanisms of genetic diversity generators

  
The practical component allows the contact and learning the basic techniques for working in cell biology laboratories.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Aulas Teóricas:
 1. Organização biológica da vida

 2. A célula
 2.1 Métodos de estudo em citologia

 2.2 Célula procarionte vs. Célula eucarionte
 2.3 Membranas e organelos celulares

 3. Transportes intra e extra celular
 3.1 Transmembranares

 3.2 Endocitose
 3.3 Exocitose

 4. Replicação do ADN genómico
 5. Biossíntese e Processamento de proteínas

 6.Ciclo Celular
 6.1 Mitose

 6.2 Meiose
  

Aulas Práticas Laboratoriais:
 1 – Regras gerais de funcionamento das aulas práticas. Características da imagem microscópica fotónica.

 2 – Observação de microrganismos unicelulares.
 3 – Estudo da célula vegetal.

 4 – Estudo da célula animal.
 5 – Realização de técnicas de coloração.

 6 – Observação de células em divisão mitótica.
 7 – Observação de estruturas de meiose.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Theoretical Lectures
 1. Biological Organization of life

 2. The cell
 2.1 Study methods in cytology

 2.2 Prokaryote vs. eukaryotic cell
 2.3 Membranes and cell organelles

 3. Intra and extracellular transport
 3.1 Transport through the membrane

 3.2 Endocytosis
 3.3 Exocytosis

 4. DNA Replication
 5. Biosynthesis and protein processing

 6. Cell Cycle
 6.1 Mitosis

 6.2 Meiosis
  

Laboratory Practical Lessons
 1 - General rules of operation of the practical classes. Characteristics of microscopic image.

 2 - Observation of unicellular microorganisms.
 3 - Study of the plant cell.

 4 - Study of the animal cell.
 5 - Conducting of staining techniques.

 6 – Observation of mitotic division.
 7 - Observation of meiosis structures.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos lecionados, estão em sintonia com os objetivos da unidade curricular, dado que todas as temáticas abordadas foram
selecionadas de modo a proporcionarem os conhecimentos e os conceitos necessários ao ensino-aprendizagem dos alunos.

 Estes conteúdos são explorados em aulas de várias naturezas que suportam o leque de competências identificadas. A análise e interpretação dos
tópicos selecionados a partir da bibliografia recomendada, finalizam o cumprimento dos objetivos da unidade curricular.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents taught are in accordance with the objectives of the course, since all the issues addressed have been selected so as to provide the
knowledge and concepts necessary to the learning of students. These contents are exploited in different classes that support the range of identified
skills. The analysis and interpretation of selected topics from the recommended bibliography finalize the objectives of the course.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Existem sessões expositivas sobre os conteúdos programáticos, apoiadas em meios audiovisuais, suportes bibliográficos, etc.; aulas práticas
laboratoriais para aprofundar os temas das aulas teóricas. Sessões expositivas por parte dos estudantes, com apresentação de investigação laboratorial
ou teórica em grupo ou individualmente.

 Avaliação por frequência:
 - 2 testes escritos presenciais, individuais (65%).



- trabalhos de investigação (grupo e/ou individuais) (15%)
 - relatórios atividades práticas (15%).

 - participação, interesse, assiduidade e comportamento (PIAC) (5%).
 Em qualquer componente é necessária classificação ≥9.5 valores.

 Só são admitidos os alunos que tenham realizado as aulas práticas laboratoriais.
 Nota final = 80% T + 15% PL + 5% PIAC

 Avaliação por exame: 
 Os alunos que não tenham obtido aprovação teórica na UC por frequência, podem ser admitidos a exame, sobre toda a matéria lecionada, obtendo

aprovação com classificação ≥ 9,5 valores.
 Nota final = 85% T + 15% PL

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 There are theoretical sessions on the syllabus, supported by audiovisual media, library media, etc; laboratory classes order to deepen the topics of the
lectures. There are presentations by students in groups or individually.

 Frequency assessment:
 - 2 individual written tests (65%). T

 - Research activities (group and / or individual) (15%). T
 - Reports of the practical activities (15%). P

 - Participation, interest, attendance and behavior (5%). (PIAB)
 In any component is required rating higher than 9.5.

 Only students who have performed the laboratory classes are admitted.
 Final grade = 80% T + 15% P+ 5%1 PIAB

 Exam assessment:
 Students who have not obtained theoretical approval at UC by frequency, may be allowed to Exam with getting approval rating ≥ 9.5.

 Final grade = 85% T + 15% P
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Privilegia-se como método para aquisição e desenvolvimento de conhecimentos o método ensino/investigação/aplicação.
 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, onde serão abordados

os conteúdos programáticos, valorizando, sempre que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos.
Serão também realizadas aulas práticas laboratoriais destinadas a aprofundar os temas das aulas teóricas. 
Tanto as aulas teóricas como as práticas vão sempre de encontro aos objetivos da unidade curricular.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The method teaching / research / application is privileged as a method for acquisition and development of knowledge.
 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher, where the syllabus will be

covered. It is valued wherever possible, psychosocial interaction, using audiovisual media, library media. Laboratory classes to deepen the topics of the
lectures will also be held.

 Both lectures and practices are in accordance with the objectives of the course.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Martin, R., Roberts, K. & Walter P. (2008). The molecular biology of the cell.. 5th Edition. USA: Garland Science.
 • Azevedo, C. (2005). Biologia Celular e Molecular. 4ª Edição. Lisboa: Lidel.

 • Cooper, G.M. & Hausman, R.E. (2006). The Cell-a molecular approach. 4rd Edition. Washington: ASM Press, Sinauer Associates, Inc.
 • De Robertis E. & De Robertis E.M. (1996). Biologia Celular e Molecular. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 • Lima, N., Ferreira, W. & Sousa. J. (2010). Microbiologia. Lisboa: Lidel.
 • Karp, G. (2001). Cell and Molecular Biology. New York: John Wiley & Sons, Inc.

 
 

Mapa X - Morfologia Dentária

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Morfologia Dentária

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Victor Abreu Assunção (36 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 O objetivo geral é a familiarização do aluno com a morfologia dentária, nomeadamente a forma, dimensões, estrutura, posição, disposição em arcadas e
relação da forma com a função e com a proteção dos tecidos de suporte.

 No final o aluno deverá:
 1.Identificar estruturas anatómicas orais

 2.Conhecer as características morfológicas e anatómicas dos dentes e das estruturas de suporte dentário
 3.Conhecer a composição e estrutura dos tecidos que constituem os dentes e o periodonto

 4.Compreender a relação da forma e do alinhamento dos dentes nas arcadas com as suas funções
 5.Compreender a relação da forma e do alinhamento dos dentes com a proteção das estruturas de suporte

 6.Saber as classes de divisão dentária
 7.Adquirir vocabulário anatómico dentário

 8.Compreender o processo de erupção e esfoliação
 9.Saber a cronologia da erupção dentária

 10.Compreender as relações dentárias
 11.Identificar as principais anomalias dentárias e suas causas

 12.Ter noção dos fatores estéticos da dentição
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The overall objective is to familiarize the student with the dental morphology, including shape, size, structure, location, disposition in arcades and
relationship of form with function and the protection of the supporting tissues.

 At the end the student should:
 1.Identify oral anatomical structures

 2.Know the morphological and anatomical features of teeth and tooth supporting structures
 3.Know the composition and structure of the tissues that form the teeth and periodontal

 4.Understand the relationship of form and alignment of teeth in the arcades with their duties
 5.Understand the relationship of form and alignment of teeth to the protection of the supporting structures

 6.Know the class dental division
 7.Acquire dental anatomical vocabulary

 



8.Understand the process of eruption and exfoliation
 9.Know the chronology of tooth eruption

 10.Understanding the dental relations
 11.Identify the main dental anomalies and their causes

 12.Be aware of the aesthetic factors of the dentition

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Área 1 – Morfologia Dentária Geral: Consiste no conjunto de conhecimentos relacionados com as características morfológicas, funcionais e morfo-
fisiológicas dos dentes, das arcadas dentárias e dos tecidos de suporte dentário, incluindo:

  
• Morfologia da cavidade oral;

 • Introdução ao estudo da Morfologia Dentária;
 • Tipos e funções dos dentes;

 • Constituição e tecidos dos dentes e do periodonto;
 • Nomenclatura dentária;

 • Aspectos morfológicos das coroas;
 • As dentições do Homem;

 • Cronologia da erupção dentária;
 • Códigos para registos dentários;
 • Características morfológicas gerais;

 • Noções de oclusão;
 • Organização das arcadas dentárias nos três planos do espaço;

 • Forma funcional protectora;
 • Anomalias Dentárias;

 • Alterações da forma dentária provocadas pelo uso;
 • Princípios de identificação dentária.

  
Área 2 – Morfologia Dentária Individual: Consiste na anatomia de cada peça dentária das dentições decídua e permanente.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Area 1 - General Dental Morphology: This is the body of knowledge related to the morphological, functional and morphological and physiological
characteristics of the teeth, the dental arches and tooth supporting tissues, including:

  
• Morphology of the oral cavity;

 • Introduction to Dental Morphology;
 • Types and functions of the teeth;

 • Formation and tissues of the teeth and periodontium;
 • dental nomenclature;

 • Morphological aspects of crowns;
 • The dentition of Man;

 • Chronology of tooth eruption;
 • Codes for dental records;

 • General Morphological characteristics;
 • occlusion of Understanding;

 • Organization of the dental arches in the three planes of space;
 • protective functional form;

 • Anomalies Dental;
 • Changes in tooth shape caused by the use;

 • dental identification Principles.
  

Area 2 - Individual Dental Morphology: Consists of the anatomy of each dental piece of deciduous and permanent dentition.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdo programáticos da unidade curricular cobrem os aspetos fundamentais da morfologia dentária, essenciais para o trabalho dos higienistas
orais em prática clínica. Os objectivos foram definidos para formar os alunos de forma cuidada e garantido a obtenção dos conhecimentos das
estruturas dentárias se os conteúdos programáticos definidos de acordo com essa estratégia.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The programmatic content of the curricular unit covers the fundamental aspects of dental morphology, essential to the work of oral hygienists in clinical
practice. The objectives were defined to form the students carefully and guaranteed to obtain the knowledge of dental structures to the syllabus defined
according to this strategy.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As metodologias de ensino baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, apoiando-se em meios
audiovisuais, suportes bibliográficos e modelos das peças dentárias disponíveis. 

 Perspetiva-se também algumas sessões expositivas por parte dos discentes, incidindo na apresentação de teórica de alguns temas de morfologia
dentária individual.

  
A avaliação da Disciplina de Morfologia Dentária será baseada na nota de avaliação contínua. A avaliação contínua é feita ao longo do semestre através
da realização de mini-testes, uma frequência final e um trabalho para apresentação sobre morfologia dentária individual.

 • Mini-teste: 30%
 • Frequência teórica: 40%

 • Trabalho: 30%
 A classificação final da Disciplina de Morfologia Dentária corresponde à nota obtida da avaliação contínua que terá que ser igual ou superior a 10 valores

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methods are based on sessions which will be conducted through expositive sessions by the teacher, relying on visual aids, library
supporters and models of dental pieces.

 Some lecture sessions will be held by students, focusing on the theoretical presentation of some individual tooth morphology themes.
  

Evaluation of Dental Morphology Discipline will be based on continuous assessment note. Continuous assessment is made during the semester by
conducting quizzes, a final frequency and a presentation on individual tooth morphology.

 • Mini-test: 30%
 • theoretical frequency: 40%

 • Work: 30%
 The final classification of Dental Morphology Discipline is obtained from continuous assessment notes that must be equal or higher than 10

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de ensino baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, apoiando-se em meios
audiovisuais, suportes bibliográficos e modelos das peças dentárias disponíveis. 



Perspetiva-se também algumas sessões expositivas por parte dos discentes, incidindo na apresentação de teórica de alguns temas de morfologia
dentária individual.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methods are based on sessions which will be conducted expository lecture sessions by the teacher, relying on visual aids, library
supporters and models of available dental pieces.

 Up perspective also some lecture sessions by students, focusing on the theoretical presentation of some individual tooth morphology themes.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • STANLEY N. e ASH M. Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. Ninth Edition. Saunders, 2010.
 • ESPERANÇA Pina JA. Anatomia Humana dos Órgãos. Lidel – Edições Técnicas, 2004.

 • DARBY M.L. E WALSH M.M. Dental Hygiene, Theory and Practice. Third Edition, Saunders, 2010.
 • Textos de Apoio à Disciplina de Morfologia Dentária. Morfologia Dentária individual.

 • LOBAS C.F.S. et al. (2004). THD e ACD Odontologia de Qualidade. Editora Santos.
 

 

Mapa X - Higiene Oral I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Higiene Oral I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Victor Abreu Assunção (36 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 João Pedro Carvalhal Gonçalves da Costa Ferreira (12 horas)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 O aluno no final da Unidade Curricular deve:
 • Identificar e executar as técnicas correctas de assepsia na diferentes actividades de Higiene Oral;

 • Reconhecer e identificar os depósitos moles e duros da cavidade oral e os diferentes meios e técnicas para a sua remoção;
 • Reconhecer os meios de diagnóstico básico de saúde oral individual e utilizar os instrumentos adequados para a sua realização;

 • Identificar as estratégias de educação para a saúde oral a adoptar de acordo com o diagnóstico feito e com o diferente tipo de paciente encontrado;
 • Reconhecer os diferentes tipos de manchas dentárias, a sua origem e executar a abordagem clinica adequada;

 • Realizar correctamente a técnica de polimento de coroas dentárias.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The student at the end of the curricular unit should:
 • Identify and implement the correct aseptic techniques in different activities of Oral Hygiene;

 • Recognize and identify the soft and hard deposits of the oral cavity and the different means and techniques for their removal;
 • Recognize the means of basic diagnosis of individual oral health and using the appropriate instruments for its implementation;

 • Identify education strategies for oral health to be adopted in accordance with the diagnosis made and the different types of patients found;
 • Recognize the different types of dental stains, its origin and perform the appropriate clinical approach;

 • Perform properly polishing technique of dental crowns.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Atividades e funções dos Higienistas Orais.
 • O biofilme oral:

 o A placa bacteriana;
 o O cálculo dentário;
 o Outros depósitos aderentes;

 • Introdução à cárie dentária e doença periodontal.
 • Infecção e meios de transmissão em ambiente clinico e comunitário de higiene oral;

 • Assepsia e esterilização.
 • Medidas de controlo de infecção;

 • Lavagem das mãos e desinfecção da equipe dentária;
 • Índices de placa bacteriana:

 • Técnica de revelador de placa bacteriana;
 • Meios de remoção de placa bacteriana:

 • Motivação em Higiene Oral:
 o Abordagens a diferentes tipos de pacientes;

 • Autocuidado em Higiene Oral;
 • Ergonomia:

 o Posicionamento do higienista oral; da luz da equipe dentária; e do paciente;
 • Princípios básicos de instrumentação:

 o O espelho bucal;
 o Sonda periodontal 

 • Índices de hemorragia:
 o Índice percentual de hemorragia;

 o Índice gengival;
 • Identificação de manchas dentárias

 o Manchas intrínsecas;
 o Manchas extrínsecas;
 • Técnica de polimento de coroas dentárias.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Activities and functions of Oral Hygienists.
 • The oral biofilm:

 - The plaque;
 - The Calculus;

 - The Other adherent deposits;
 • Introduction to tooth decay and periodontal disease.

 • Infection and transmission media clinical and community environment of oral hygiene;
 • Asepsis and sterilization.

 • Infection control measures;
 • Hand washing and disinfection of dental unit;

 • Plaque indices:
 • Plaque revealing technique;

 



• Plaque removal methods:
 • Motivation in Oral Hygiene:

 - Approaches to the different types of patients;
 • Self Care in Oral Hygiene;

 • Ergonomics:
 - Positioning the dental hygienist; the light of the dental staff; and the patient;

 • Basic Principles of instrumentation:
 - The mouth mirror;

 - Periodontal probe
 • bleeding indices:

 - Index bleeding percentage;
 - Gingival index;

 • Identification of dental stains
 - Intrinsic stains;

 - Extrinsic stains;
 • Dental crowns polishing technique.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos estão delineados de modo a transmitir aos alunos os conhecimentos básicos de higiene oral que constam nos objectivos
definidos para esta unidade curricular.

 Os conhecimentos básicos são transmitidos de forma a proporcionar aos alunos a possibilidade de adquirirem os conhecimentos por participação ativa
nas aulas assim como pela consulta da bibliografia que está inserido no programa da unidade curricular.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus is designed to give students the basic knowledge of oral hygiene listed on the objectives set for This curricular unit.
 The basic knowledge is transmitted in order to provide students with the opportunity to acquire the knowledge by active participation in class as well as

by consulting the bibliography that is inserted in the course program.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas correspondem a uma exposição teórica com recurso a meios visuais e serão complementadas por demonstrações práticas. As aulas práticas
decorrem no laboratório de Higiene Oral e visam a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

  
A avaliação da disciplina é contínua, não tendo exame final.

  
A avaliação tem uma componente teórica e outra prática. Não podendo o aluno obter em qualquer dos componentes uma classificação inferior a 10
valores.

  
AVALIAÇÃO TEÓRICA = 70% mini testes + 30% frequência final

 AVALIAÇÃO PRÁTICA = 100% execução de atividades de práticas clínicas
 AVALIAÇÃO FINAL = 50% componente teórica + 50% componente prática

  
O aluno para obter passagem na disciplina tem que ter NOTA FINAL ≥ 10 valores. Não podendo ser negativa em nenhuma das componentes teórica e
prática.

 A aprovação na disciplina de HO I é obrigatória para transitar para a HO II.
 A disciplina é de frequência obrigatória.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes correspond to a theoretical presentation using visual media and will be complemented by practical demonstrations. Practical classes take
place in the Oral Hygiene laboratory and aim at practical application of acquired knowledge.

  
The evaluation of the subject is continuous, with no final examination.

  
The assessment has both a theoretical and a practical part. Unable to get the student in any of the components score less than 10 points.

  
EVALUATION THEORY = 70% + 30% minitests and final frequency

 EVALUATION PRACTICE = 100% implementation of clinical activities
 FINAL EVALUATION = 50% theoretical + 50% practical component

  
The student needs to have FINAL NOTE ≥ 10. Cannot be negative in any of the theoretical and practical components.

 The approval in HO I discipline is required to switch over to the HO II.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As bases de ensino baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas através da exposição do conteúdo programático pelo docente, apoiando-se em
meios audiovisuais e suportes bibliográficos. 

 Serão realizadas aulas práticas para aplicação de alguns procedimentos abordados na unidade curricular e possibilitar ao aluno a experiência em
promoção de saúde oral diversos contextos na comunidade, como saúde materna e saúde no idoso.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Teaching bases are based on sessions that will be conducted by exposing the syllabus by the teacher, relying on visual aids and bibliographic supports.
Will be held practical classes for application of some procedures covered in the course and to enable the student to experience in oral health promotion
different contexts in the community, such as maternal health and health in the elderly.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Darby M. & Walsh M. (2010). Dental hygiene theory and practice. (3rdEd). St. Louis - Missouri: Saunders Elsevier.
 • Major M. & Ash Jr D. (2010) Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology and occlusion. (9thEd). St. Louis – Missouri: Saunders Elsevier.

 • Nield J. & Houseman GA. (2008). Fundamentals of periodontal instrumentation. (6thEd). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer.
 • Molinari J. & Harte J. (2009). Cottone’s Practical Infection Control In Dentistry. (3rdEd) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

 • Wolf H. & Hassell T. (2006) Color Atlas of Dental Hygiene: Periodontology. New York: Thieme. 
 • Wilkins E. (2009) Clinical practice of the dental hygienist. (10thEd). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

 • Felton A., Chapman A. & Felton S. (2009) Basic guide to oral health education and promotion. Iowa: Wiley-Blackwell.
 • Axelsson P. (2004). Preventive Materials, Methods and programs, vol 4. Sweden: Quintessence books.

 
 

Mapa X - Saúde Pública

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Saúde Pública



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Filomena Marques de Oliveira Martins (36 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável
 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 -Identificar os princípios em que se fundamentam a Saúde Pública e os modelos de Sistemas de Saúde

 -Identificar as características essenciais do Sistema de Saúde em Portugal e das estratégias do actual Plano Nacional de Saúde
 -Conhecer os fundamentos das diversas estratégias de Promoção de Saúde

 -Adquirir capacitações para a intervenção adequada e eficaz na comunidade como Educador de Saúde, particularmente no âmbito da promoção de
estilos de vida saudáveis, em Higiene Oral

  
No final da UC o estudante deverá ser capaz de:

 -Descrever as principais características do sistema de saúde;
 -Compreender as reformas do sistema de saúde;

 -Analisar o estado actual do sistema de saúde, a sua estrutura e o seu funcionamento;
 -Reunir, analisar e apresentar o estado actual do conhecimento sobre algumas das principais questões da saúde e/ou das suas vertentes;

 -Compreender as diferentes participações no planeamento, execução e avaliação de acções concretas no sistema de saúde português.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
 • Identify the principles that underpin public health and Models of Health Systems

 • Identify the key features of the health system in Portugal and strategies of the current National Health Plan
 • Understanding the basics of the various health promotion strategies

 • Acquire skills for appropriate and effective intervention in the community as a Health Educator, particularly in the promotion of healthy lifestyles in Oral
Care

  
At the end of UC students should be able to:

 • Describe the main features of the health system;
 • Understand the health system reform;

 • Analyze the current state of the health system, its structure and its operation;
 • Collect, analyze and present the current state of knowledge on major health issues and / or its aspects;

 • Understand the different interests in the planning, implementation and evaluation of concrete actions in the Portuguese health system.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Saúde Pública: conceitos, funções e objectivos. Evolução histórica da Saúde Publica e seus condicionantes.
 • A Saúde Pública em Portugal.

 • Política de Saúde: conceitos e objectivos. Sistemas de Saúde.
 • A Promoção de Saúde e a valorização do potencial de saúde da comunidade.

 • Estratégia de Promoção para a Saúde.
 • Saúde e Desenvolvimento Económico.
 • O crescimento e o envelhecimento populacional em Portugal e no mundo. O impacto das tendências Demográficas na Saúde Pública.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Public Health: concepts, functions and objectives. Historical evolution of Public Health and its conditioning.
 • The Public Health in Portugal.

 • Health policy: concepts and objectives. Health Systems.
 • The Health Promotion and appreciation of the community health potential.

 • Health Promotion Strategy.
 • Health and Economic Development.

 • The growth and population aging in Portugal and worldwide. The impact of Demographic trends in Public Health.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 O conhecimento desta disciplina é fundamental para a compreensão do processo de saúde e doença e do estudo deste processo dinâmico, na prática
escolar, clínica e comunitária. 

 As bases de ensino baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas através da exposição do conteúdo programático pelo docente, apoiando-se em
meios audiovisuais e suportes bibliográficos. 

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The knowledge of this discipline is fundamental to the understanding of health and disease process and the study of this dynamic process, in school
practice, clinic and community.

 Teaching bases are based on sessions that will be conducted by exposing the syllabus by the teacher, relying on visual aids and bibliographic supports.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Privilegia-se como método para aquisição e desenvolvimento de capacitações para a aquisição de competências o método expositivo.
 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões expositivas pelo docente, valorizando, sempre que possível, a interacção, apoiando-se em meios

audiovisuais, suportes bibliográficos. Perspectiva-se também algumas sessões expositivas por parte dos estudantes, incidindo na apresentação de
investigação laboratorial ou teórica realizada em grupo pelos mesmos, bem como técnicas reflexivas.

  
A avaliação será alicerçada na:

 Realização de um trabalho escrito (Individual) com apresentação e discussão em sala de aula 
 A nota do trabalho Escrito será traduzida de forma quantitativa na Escala de Classificação ECTS: Excelente (18-20 valores); Muito Bom (16-17,9 valores);

Bom (14-15,9 valores); Satisfaz (12-13,9 valores); Suficiente (10-11,9 valores) e Insuficiente (<10 valores) e fará média aritmética com a nota atribuída na
apresentação e discussão.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Is privileged as a method for acquisition and development of skills and acquisition of skills the lecture method.
 The pedagogical strategies based on lecture sessions by the teacher, valuing, whenever possible, interaction, relying on visual aids, library media. It is

expected also some lecture sessions by students, focusing on the presentation of laboratory and theoretical research carried out in the same group as
well as reflective techniques.

  
The evaluation will be founded on:

 Realization of a written work (Single) with presentation and discussion in the classroom
 Note Written work will be translated quantitatively in the ECTS rating scale: Excellent (18-20 points); Very Good (16 to 17.9 points); Good (14 to 15.9

points); Satisfies (12 to 13.9 points); Enough (10 to 11.9 points) and enough (<10 points) and do arithmetic mean with the grade given in the presentation
and discussion.



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Sendo o estudante o centro da aprendizagem, o professor surge como uma ferramenta facilitadora da mesma, promovendo a sua participação ativa no
processo de aprendizagem o que justifica que desenvolva trabalho individual e de grupo, e que se utilizem como estratégias a discussão, a resolução de
problemas, a leitura e análise de textos científicos. 

 As metodologias propostas visam estimular o espírito crítico e de reflexão sobre a realidade. São ainda fomentadas dinâmicas de trabalho em equipa e
de demonstração de competências nas temáticas da unidade curricular.

 A exposição teórica e os debates temáticos serão utilizados para atingir todos os objetivos.
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Being the student the center of learning, the teacher appears as a tool facilitating the same, promoting their active participation in the learning process
which justifies to develop individual and group work, and which are used as strategies the discussion, the resolution of problems, reading and analysis of
scientific texts.

 The proposed methodologies aim to stimulate critical thinking and reflection about reality. They are also encouraged dynamics of teamwork and
demonstration of competence in the subject of the course.

 The theoretical exposition and thematic debates will be used to achieve all objectives.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • BISCAIA, A. et al. (2006).– Cuidados de Saúde Primários em Portugal. Padrões Culturais Editora. Lisboa. 
 • CARAPINHEIRO, Graça (1993)– Saberes e poderes no hospital: uma sociologia dos serviços hospitalares. - Porto: Edições Afrontamento,. - 295pp.

 • FERREIRA, F. A. Gonçalves (1989)– Sistemas de saúde e seu funcionamento: sistemas de cuidados de saúde no mundo. O caso particular de Portugal.
Lisboa,. 540pp.

 • GIRALDES, Maria do Rosário (2003)– Sistema de saúde 'versus' sector privado em Portugal. Lisboa: Estampa,. 159, [2] p.
 • NUNES, Rui (2002)– Prioridades na saúde- Lisboa: McGraw-Hill,. - 188p.

 • PORTUGAL. Ministério da Saúde (1997)– A Saúde dos Portugueses. – Lisboa: Ministério da Saúde,.
 • PORTUGAL. Ministério da Saúde (2002).– Ganhos de Saúde em Portugal. Relatório de 2001 do Director-Geral e Alto-comissário da Saúde. – Lisboa:

Ministério da Saúde, 
 • PORTUGAL. Ministério da Saúde (2006)– Plano Nacional de Saúde - 2006-2010. - Lisboa: Ministério da Saúde.

 
 

Mapa X - Bioquímica

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Bioquímica

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Isabel Luísa Ferreira Machado (48 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Adquirir conhecimentos sobre as principais moléculas biológicas, sua génese, função, inter-relação e em especial a sua importância para a manutenção
da vida dos seres vios.

 • Aprofundar conhecimentos nas propriedades e metabolismos das moléculas biológicas. Estudo da estrutura e propriedades químicas das
biomoléculas, assim como das reacções químicas em que participam

 • Estudo dos processos químicos que ocorrem nos fenómenos vitais.
  

No final da unidade curricular os alunos devem:
 • Reconhecer as classes importantes de biomoléculas e agregados biomoleculares

 • Capacidade de relacionar estrutura e função das biomoléculas. 
 • Ter conhecimentos sobre cinética enzimática.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Acquire knowledge about the main biological molecules, its genesis, function, interrelation and in particular its importance in maintaining the life of the
various beings.

 • Deepening knowledge on the properties and metabolism of biological molecules. Study of the structure of biomolecules and chemical properties as well
as chemical reactions involving

 • Study of chemical processes that occur in the vital phenomena.
  

At the end of the course students should:
 • Recognize the important classes of biomolecules and biomolecular aggregates

 • Ability to relate structure and function of biomolecules.
 • Have knowledge of enzyme kinetics.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Definições e principais conceitos em bioquímica
 Macromoléculas. Água: suas propriedades e funções biológicas. Interacções moleculares. Controlo de pH, soluções tampão. 

 • Aminoácidos e proteínas
 Estrutura e propriedades dos aminoácidos. Proteínas: cadeia polipeptídica; estrutura primária. Estrutura tridimensional das proteínas.

 • Enzimas
 Estrutura e classificação. Cinética enzimática. Regulação enzimática por activadores e inibidores

 • Ácidos Nucleícos
 Nucleótidos. Estrutura secundária de DNA. Estrutura secundária de RNA. Propriedades físico- químicas 

 • Glúcidos
 Estrutura e função dos glúcidos. Glicólise. Ciclo do ácido cítrico. 

 • Lípidos
 Estrutura e função dos lípidos. Membranas biológicas e transporte.

 • Energética Bioquímica
 Características termodinâmicas dos seres vivos. Termodinâmica dos compostos de fosfato. Enzimas das oxidações biológicas.

 • Metabolismo
 Glicólise. Sistema Piruvato Desidrogenase (PDH). Ciclo do ácido cítrico (TCA). Fosforilação oxidativa.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Basic Tools in Biochemistry
 Macromolecules. Water: its properties and biological functions. Molecular Interactions. 

 Amino acids and Proteins
 



Structure and properties of amino acids. Proteins: primary structure. Three-dimensional structure of proteins.
 Enzymes

 Structure. Enzymatic kinetics. Regulation by activators and inhibition.
 Nucleic Acids

 Nucleotides. Structures of DNA and RNA. Properties 
 Carbohydrates

 Saccharides’ structure and function.
 Lipids

 Structure and function of lipids. Biological membrane and transport.
 Bioenergetics

 Thermodynamics of life. Energetics of phosphate compounds. Biological oxidations.
 Metabolism

 Metabolic pathways. Glycolysis. Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH). The Citric Acid Cycle. Oxidative Phosphorylation.
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Sendo a Bioquímica uma ciência interdisciplinar, com grande impacto em áreas como medicina e biotecnologia, a Unidade Curricular de Bioquímica, no
1º semestre do 1º ano, pretende familiarizar os alunos com os principais aspectos desta área do conhecimento. Os conteúdos programáticos situam-se
em duas vertentes principais: Bioquímica Estrutural e Bioenergética e Metabolismo. Deste modo os alunos poderão compreender a estrutura e
propriedades químicas das biomoléculas, assim como as reacções químicas em que participam.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Biochemistry is a multidisciplinary science with a huge importance in subjects such as medicine or biotechnology. 
 Biochemistry Curricular Unit is a 1st semester, 1st year Curricular Unit (CU). As a 1st year Curricular Unit it works as foundation for other more specific

CU’s and also will allow students to get familiar with the basics concepts of Biochemistry. The syllabus covers two major items: Structural Biochemistry
and Bioenergetics. Therefore students will be able to comprehend and interpret fundamental biological processes and to understand bioenergetics and
the metabolic processes of biomolecules.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas magistrais (T) seguindo os conteúdos programáticos da UC complementadas com aulas de aplicação. Aulas práticas laboratoriais destinadas a
aprofundar e exemplificar alguns temas das aulas teóricas.

  
A avaliação da prática laboratorial decorrerá da avaliação contínua do desempenho laboratorial e dos relatórios dos trabalhos práticos realizados. 

 A classificação final, N, será obtida através de 
  

N = 0.80T (frequência) + 0.20 P (trabalhos práticos e do relatórios)
  

A aprovação na UC será alcançada se a classificação de N ≥ 9.5 
  

Época normal e de recurso
 Os alunos que não tenham obtido aprovação na UC realizarão prova de exame. Os alunos deverão ter realizado os trabalhos práticos e deverão ter

cumprido os critérios de avaliação da prática laboratorial.
 A classificação época normal:

 Nex = 0.80T (exame escrito)+ 0.20 P (trabalhos práticos e do relatórios)
  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Theoretical classes (T) following the syllabus content complemented with application classes. Laboratory classes to deepen and exemplify some topics
of the lectures.

  
The evaluation of laboratory practice will result from the continuous assessment of laboratory performance and reports of laboratory works.

 The final classification, N, will be delivered by
  

N = 0.80T (test) + 0,20 P (practical work and reports)
  

The approval at UC will be achieved if the classification of N ≥ 9.5
  

Normal season and appeal
 Students who have not been approved, will have access to exam. Students should have done practical work and must have met the criteria for evaluation

of laboratory practice.
 Classification for the normal and appeal exam season:

 Nex = 0.80T (written exam) + 0,20 P (practical work and reports)
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A metodologia proposta, aulas magistrais (teóricas), aulas práticas destinadas a aprofundar os conteúdos teóricos leccionados nas aulas magistrais,
considera-se a adequada a uma Unidade Curricular introdutória, aos seus conteúdos programáticos, objectivos e carga horária da UC. Dado que são
considerados necessários para a melhor compreensão dos conteúdos, além da frequência de Química Geral referida nos requisitos, conhecimentos de
Química Orgânica, que não faz parte do ciclo de estudos, são referidos na Bibliografia dois livros de Química Orgânica.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The proposed plan, the theoretical classes and the practical (lab) classes meant to deepen the theoretical concepts taught in the theoretical classes it is
considered suited to the CU’s objectives and matters, as well as being suited to a 1st year CU, which has a syllabus with quite fundamental and
widespread topics acting as foundations for other specific subjects.

 For an easy understanding of the concepts taught in class, students need to have not only the attendance of the CU of General Chemistry but also some
knowledge of Organic Chemistry. Since this latter topic is not included in the Curricula, two books of Organic Chemistry are referred on the literature.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Quintas A., Freire, A.P. (2008), Halpern M.J.: Bioquímica – Organização Molecular da Vida. Lidel-Edições Técnicas, Lda,. Lisboa.
 • Campos Luís S. (2005). Entender a Bioquímica. 4ª ed. Escolar Editora, Lisboa, 2005.

 • Nelson D.L., Cox M.M. (2005) Lehningher Principles of Biochemistry. 4th Ed. W.H. Freeman and Company, New York.
 • Voet D., Voet J. (2005). Biochemistry. John Wiley & Sons, Inc.

 • Zubay G. L., Parson W. W., Vance D. E. (1995). Principles of Biochemistry. WCB.
 • Garrett R. H., Grisham C. M. (1995). Biochemistry. Saunders College Publishing.
 • Solomons, T.W.G. (1992). Organic Chemistry. John Wiley & Sons, 5th ed, N.Y.

 • Streitwieser, A., et al. (1992): Introduction to Organic Chemistry. Macmillan Publ. Comp., 4th ed, N.Y.
 

 

Mapa X - Língua Estrangeira Técnica I – Inglês I

6.2.1.1. Unidade curricular:



Língua Estrangeira Técnica I – Inglês I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Luísa da Costa Falcão Murta (25 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os objectivos são os de permitir aos alunos a leitura de textos relativos à sua área de conhecimento. A prática de actos de fala está orientada de forma a
permitir aos alunos uma fluência aceitável em contextos relacionados com a sua área de forma a facilitar a sua incorporação no mercado de trabalho. 

 São ainda considerados três objectivos específicos: teóricos (1), práticos (2) e metodológicos (3): 
 1. Consolidação das principais estruturas e funções da língua inglesa e o desenvolvimento das competências linguísticas básicas.

 2. Compreensão linguística: compreender informação técnica; produção linguística: comunicar fluentemente tópicos da vida quotidiana, discutir
enunciados abstractos e culturais, escrever cartas. 

 3. Participação activa e desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes no seu processo de aprendizagem. 
  

No final da Unidade Curricular o aluno deverá ter concluído o nível B1 do QECRL
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The aim is that the students can face texts related to their area of knowledge. Speaking practice will be orientated toward the students’ achieving an
acceptable degree of fluency in contexts related to their area in order to facilitate a smooth and prompt incorporation into the English-speaking work
market. 
There are three types of specific course goals: theoretical (1.), practical (2.) and methodological (3.): 

 1. consolidation of the main structures and functions of the English language and the development of the basic linguistic competences. 
 2. linguistic comprehension, understanding technical information; linguistic production, communicate fluently everyday topics, discuss abstract and

cultural topics. 
3. active participation of students, the development of their critical thinking process and of their in own learning process. 

  
At the end of the Curricular Unit the student is expected to have achieved level B1 of the QECRL

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 UNIT 1. 
 A. Definição de Higiene Oral. Textos e extractos audio. 

 B. Descrever lugares. Indicar direcções. Leitura de informações. Verbos, preposições e adjectivos. 
  

UNIT 2. 
A. A Licenciatura em Higiene Oral. Textos e extractos audio. 

 B. O consultório. Verbos.
  

UNIT 3. 
 A. As responsabilidades profissionais. Textos e extractos audio. 

 B. Formas gramaticais. A interrogação. 
  

UNIT 4. 
 A. A comunicação. A procura de emprego. Textos e extractos audio. 

 B. O Curriculum Vitae. Escrever cartas. 
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 UNIT 1. 
 A. Definition of Dental Hygiene Practice. Texts and listening extracts. 

 B. Describing places. Giving directions. Reading information. Verbs, prepositions and adjectives. 
  

UNIT 2. 
A. Educational preparation. Texts and listening extracts. 

 B. Practice setting. Verbs.
  

UNIT 3. 
 A. Professional responsibilities and considerations. Texts and listening extracts. 

 B. Practice setting. Question clauses.
  

UNIT 4. 
 A. Communication: Looking for a job. Texts and listening extracts.

 B. CV and resume, letter writing.
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Cada Unidade está estruturada em duas secções: a secção A introduz os aspectos em estudo através de textos escritos e materiais audiovisuais; a
secção B desenvolve de forma práctica (oral e/ou escrita) os diferentes aspectos introduzidos na secção A assegurando assim a coerência entre os
conteúdos e os objectivos da Unidade Curricular.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Each unit tis structured in two sections: section A introduces study subjects trough written texts and audio-visual materials; section B aims to develop in
a practical way (oral and/or written) the different subjects introduced in section A assuring the coherence between the contents and objectives of the
Curricular Unit.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia terá por base a análise, dirigida e/ou em grupo, de documentos específicos da área de formação dos alunos bem como a utilização de
técnicas de simulação, de forma a desenvolver em simultâneo as diferentes competências. As actividades a desenvolver terão um carácter
predominantemente prático. Os alunos serão incentivados a intervir nas aulas, por intermédio de debates sobre a sua área de estudo. 

 Avaliação contínua: Trabalho Oral (35%) +Teste Escrito (45%) + Participação oral e efectiva nas horas de contacto (20%). São aprovados os alunos cuja
média ponderada das componentes de avaliação seja igual ou superior a 10 valores.

 Exame: teste escrito (50%) + prova oral (50%), obrigatórios. O acesso à prova oral é garantido desde que o aluno tenha uma classificação = ou > a 7,5
valores no teste escrito.

 Estudantes com estatuto especial ou mobilidade: Teste escrito (50%) + Apresentação Oral (50%) sobre um dos temas presentes no programa. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology will be focused in the analysis of written and specific documents of the students’ areas as well as role-play situations, aiming to
unblock the simultaneous development of different skills. Activities developed in class will be predominantly practice. Students will be called to take



active part in the activities through debates and discussions about their area of study. 
 
Continuous Evaluation: Oral Presentation (35%) + Written test (45%) + Active participation in class and scheduled tutorials (20%). Students are approved
when the pondered average is equal or superior to 10 points (valores) 

 Exam: written test + oral test (50% + 50%). Access to the oral test is achieved by grading = or > a 7,5 points (valores) in the written test. 
 Students with special mobility or status: Written Test (50%) + Research and oral presentation about the themes of one of the Units in the Contents (50%) 

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de ensino e os materiais utilizados são especialmente dirigidos aos estudantes de forma a consolidar e desenvolver o seu
conhecimento da Língua Inglesa permitindo a sua aplicação em futuros contextos de trabalho. As sessões consistem na utilização da Língua Inglesa
(gramática e vocabulário). As sessões são simultaneamente direccionadas para as competências ditas produtivas (falar e escrever) bem como às
competências passivas (ler e ouvir).

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methodology and materials for this course are primarily focused on the student’s consolidation and widening of their previous knowledge of English
so that they can apply it to the specific needs of their degree. The sessions will consist of use of English, grammar and vocabulary. The sessions will also
focus on the productive skills (speaking and writing) and the so-called passive skills (reading and listening).

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Devido à não existência de Bibliografia adaptada às necessidades da Unidade Curricular, os materiais de apoio utilizados nas aulas serão fornecidos aos
alunos pelo professor. 

  
Materiais online: 

  
BBC www.bbc.co.ukBellenglish (First Certificate) - http://www.bellenglish.com/

 The English Language Centre Oxford (First Certificate) - http://www.elcox.co.uk/
 English Page (General) - http://www.englishpage.com/

 English Space - http://www.englishspace.ort.org/
  

DICIONÁRIOS
 1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Third Edition. (2008). Cambridge University Press.

 2. Cambridge Learner’s Dictionary. (2007). Cambridge University Press.
 3. Oxford Business English Dictionary for learners of English. (2009). Oxford University Press.

  
GRAMÁTICAS

 1. English Grammar in Use with Answers. Third Edition, (2004). Cambridge University Press.
 2. Oxford Learner’s Grammar. (2009). Oxford University Press.

 
 

Mapa X - Anatomia da Cabeça e Pescoço

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Anatomia da Cabeça e Pescoço

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Cátia Sofia Pinheiro Serralha (60 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

  
Objectivos:

 • Descrever pormenorizadamente os constituintes anatómicos da cabeça e pescoço.
 • Aprofundar os conhecimentos morfológicos e funcionais dos componentes da cabeça e pescoço.

 • Conhecer as relações anatómicas entre as estruturas de todos os elementos de sistemas existentes na superfície e na profundidade da região da
cabeça e pescoço;

 • Identificar as estruturas na região da cabeça e pescoço e a organização das suas estruturas anatómicas que contribuem para uma função comum, pela
sua organização em sistemas orgânicos e funcionais.

  
Competências:

 • Descrever a anatomia topográfica da cabeça e pescoço;
 • Identificar as estruturas anatómicas da região da cabeça e pescoço em cortes anatómicos, em imagens ou/e em material interactivo;

 • Compreender a organização tridimensional da estrutura anatómica da região da cabeça e do pescoço.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
 • Describe in detail the anatomical head and neck constituent

 • Deepen the morphological knowledge and Functional Components of the Head and Neck .
 • Understand the anatomical relationships between the structures of all elements system existing on the surface and the depth of the head and neck

region
 • Identify the structures in the head and neck region and the organization of their anatomical structures that contribute to a common function, by your

organization in organic and functional systems
  

Skills: 
 • Describing the topographic head and neck anatomy

 • Identify the head and neck anatomical structures by anatomical cuts in images or/and interactive material
 • Understand the three-dimensional organization of the head and neck anatomical structure.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I – Revisão de Conteúdos Anatomia Humana relativos às regiões da Cabeça e do Pescoço
  

II – Estudo pormenorizado das estruturas anatómicas e planos das regiões:
 • Região Craniana - região occipito-frontal, temporal, mastoideia

 • Região da Face: região nasal, orbitária, labial, mentoniana, geniana, massetérica, fossa infra-temporal, fossa ptérigo-maxilar, faríngea, perifaríngea,
gengivo dentária, palatina, pavimento bucal, lingual, sublingual, supra-hioideia;

 • Região do Pescoço: região infra-hioideia, esterno-cleido-mastoideia, supra-clavicular, nuca.
 



 
6.2.1.5. Syllabus:

 I – Revision of Human Anatomy Contents on Head and Neck regions
  

II - Detailed study of anatomical structures and regions plans:
 • Cranial Region – “região occipito-frontal, temporal, mastoideia”

 • Facial Region – “região nasal, orbitária, labial, mentoniana, geniana, massetérica, fossa infra-temporal, fossa ptérigo-maxilar, faríngea, perifaríngea,
gengivo dentária, palatina, pavimento bucal, lingual, sublingual, supra-hioideia”

 • Neck Region – “região infra-hioideia, esterno-cleido-mastoideia, supra-clavicular, nuca”
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos da unidade curricular recaem sobre aspetos fundamentais da anatomia da cabeça e do pescoço, importantes para o
trabalho dos higienistas orais na sua prática clínica. Os objectivos foram definidos para formar os alunos de forma cuidada e garantido a obtenção dos
conhecimentos das estruturas anatómicas e dos conteúdos programáticos definidos de acordo com essa estratégia. Desta forma e procurando manter a
coerência com os objetivos anteriormente enunciados, definimos os seguintes conteúdos programáticos: revisão dos conteúdos dados em Anatomia
Humana relacionados com a UC de Anatomia da Cabeça e do Pescoço e Anatomia topográfica da cabeça e do pescoço: divisão em regiões.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus of the course passed on fundamental aspects of the anatomy of the head and neck, important to the work of oral hygienists in their clinical
practice. The objectives were defined to form the students carefully and guaranteed to obtain the knowledge of anatomical structures and program
contents defined according to this strategy . In this way and seeking to maintain consistency with the objectives set out above , we define the following
syllabus : review of content data in Anatomy related to UC Head and Neck Anatomy and topographical anatomy of head and neck : division into regions.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As metodologias de Ensino visam o alcançar dos objetivos de aprendizagem propostos, através das Horas de contacto Teóricas e práticas, envolvendo
metodologias ativas, participativas e colaborativas.

  
A avaliação será realizada da seguinte forma:

 • Provas escritas de avaliação individual (75%);
 • Contributo individual e relatórios das aulas de práticas laboratoriais (5%)

 • Trabalhos de pesquisa individuais/grupo acerca de uma temática (15%); 
 • Participação, assiduidade e pontualidade nas aulas (5%).

 A não entrega de trabalhos nas datas estipuladas para o efeito terá penalização de 0,5 do trabalho em questão, valores por cada dia de atraso.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Evaluation will be conducted as follows:
 • Individual written tests ( 75%);

 • Individual Contribution and class reports of laboratory practices (5%)
 • Individual research work / group about a subject ( 15%);

 • Participation, attendance and punctuality in class ( 5%).
 In failure case to submit work by on the specified dates for this purpose, will have a penalty of 0.5 values for each day of delay .

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Privilegia-se como método para aquisição e desenvolvimento de conhecimentos o método ensino/investigação/aplicação.
 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões lectivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, onde serão abordados

os conteúdos programáticos, valorizando, sempre que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos e
modelos anatómicos. Serão também realizadas aulas práticas laboratoriais destinadas a aprofundar os temas das aulas teóricas. 
Tanto as aulas teóricas como as práticas vão sempre de encontro aos objectivos da unidade curricular.

 Perspectiva-se também algumas sessões expositivas por parte dos estudantes, incidindo na apresentação de investigação teórica realizada
individualmente e/ou em grupo.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Is privileged as a method for acquisition and development of knowledge, method / research / application teaching.
 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher , where the syllabus will be

covered , valuing , whenever possible , psychosocial interaction, relying on visual aids , library media and anatomical models . Laboratory classes to
deepen the topics of the lectures will also be held .

 Both the lectures and the practical will always meet the objectives of the course.
 It is expected also some lecture sessions by students, focusing on the presentation of theoretical research carried out individually and / or in groups.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Martin, V. (2004). Atlas do Corpo Humano. Lisboa: Climepsi Editores
 • Netter, F.H. (2003). Atlas de Anatomia Humana. (3ª ed). Masson, S.A.
 • Palastanga, N.; Field, D. & Soames, R. (2000). Anatomia e Movimento Humano – Estrutura e Função. (3.ª ed). São Paulo: Manole

 • Pina, J. A. E. (1999) Anatomia Humana da Locomoção. Lisboa: Lidel
 • Pina, J. A. E. (2000) Anatomia Humana da Relação. Lisboa: Lidel

 • Pina, J. A. E. (2004) Anatomia Humana dos Órgãos. Lisboa: Lidel
 • Pina, J. A. E. (2010) Anatomia Humana do Coração e Vasos. Lisboa: Lidel

 • Sobotta, J. (2006) Atlas de Anatomia Humana - 2 Vols. (22.ª ed). Guanabara Koogan
 • Tate, S. S.; Stephens, T. D. & Philip, T. (2011). Anatomia & Fisiologia. (8.ª ed). Lisboa: Lusociência (Original publicado em 2008)

 • Tortora, G. J. Corpo Humano – Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. (4.ª ed). Porto: Artes Médicas
 

 

Mapa X - Biologia do Desenvolvimento

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Biologia do Desenvolvimento

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Teresa de Jesus Farinha Marques Louro (60 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 • Compreender os aspectos morfológicos e de alguns mecanismos moleculares inerentes à fecundação, segmentação, gastrulação e organogénese

 • Interpretar os mecanismos celulares e moleculares que presidem ao desenvolvimento embrionário e fetal



• Compreender a embriogénese como processo contínuo
 • Avaliar a importância dos anexos embrionários na adaptação dos vertebrados ao ambiente terrestre

 • Relacionar diferenciação celular com expressão diferencial do genoma
 • Relacionar características estruturais dos diferentes tecidos animais com as respectivas funções

  
O aluno deverá ser capaz de:

 • Compreender conceitos básicos da biologia do desenvolvimento
 • Relacionar conceito de fertilização com os seus aspectos morfológicos e moleculares

 • Reconhecer e interpretar as diferentes fases da embriogénese
 • Interpretar os diferentes mecanismos do desenvolvimento

 • Compreender os mecanismos da organogénese e suas consequências
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 objectives:
 • Understand the morphology and some molecular mechanisms involved in fertilization, cleavage, gastrulation and organogenesis

 • Interpret the cellular and molecular mechanisms of embryonic and fetal development
 • Understand embryogenesis as a continuous process

 • Evaluate the importance of embryonic annexes in the adaptation of vertebrates to terrestrial environment
 • Relate cell differentiation with differential expression of the genome

 • Relate structural characteristics of the various animal tissues with the respective functions
  

The student should be able to:
 • Understand basic concepts of developmental biology

 • Relate concept of fertilization with their morphological and molecular aspects
 • Recognize and interpret the different stages of embryogenesis

 • Interpret the different mechanisms of development
 • Understanding the mechanisms of organogenesis and its consequences

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Aulas Teóricas
 1. Introdução aos conceitos básicos da Biologia do Desenvolvimento

 2. Fertilização: aspectos morfológicos e moleculares
 3. Embriogénese: aspectos morfológicos e moleculares

 3.1 segmentação
 3.2 gastrulação

 3.3 neurulação
 3.4 destino da ectoderme, mesoderme e endoderme

 4. Mecanismos próprios do desenvolvimento
 4.1 diferenciação

 4.2 formação de padrões
 4.3 migração celular

 4.4 apoptose
 4.5 crescimento

 5. Organogénese
 5.1 sistema nervoso

 5.2 arcos branquiais
 5.3 aparelho digestivo

 5.4 aparelho respiratório
 5.5 aparelho urinário

 5.6 aparelhos genitais (masculino e feminino)
 5.7 glândulas endócrinas.

  
Aulas práticas laboratoriais 

 - Observações de cortes histológicos das diferentes fases do desenvolvimento embrionário de vários grupos de Vertebrados
 - Observações de cortes histológicos dos diferentes tipos de tecido dos adultos. 

 - Referência aos diferentes tipos de técnicas de observação embriológicas e histológicas.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Lectures
 1. Introduction to basic concepts of Developmental Biology

 2. Fertilization: morphological and molecular aspects
 3. embryogenesis: morphological and molecular aspects

 3.1 Segmentation
 3.2 gastrulation

 3.3 neurulation
 3.4 fate of ectoderm, mesoderm and endoderm

 4. Mechanisms of development
 4.1 differentiation

 4.2 formation patterns
 4.3 cell migration

 4.4 apoptosis
 4.5 growth

 5. Organogenesis
 5.1 nervous system

 5.2 branchial arches
 5.3 digestive tract

 5.4 respiratory
 5.5 urinary tract

 5.6 genital systems (male and female)
 5.7 endocrine glands.

  
Laboratory classes

 - Observations of histological sections of different stages of embryonic development of various groups of vertebrates
 - Observations of histological sections of different types of tissue in adults.

 - Reference to different types of embryological and histological observation techniques.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos leccionados, estão em sintonia com os objectivos da unidade curricular, dado que todas as temáticas abordadas foram
selecionadas de modo a proporcionarem os conhecimentos e os conceitos necessários ao ensino-aprendizagem dos alunos.

 Estes conteúdos são explorados em aulas de várias naturezas que suportam o leque de competências identificadas. A análise e interpretação dos
tópicos selecionados a partir da bibliografia recomendada, finalizam o cumprimento dos objectivos da unidade curricular.

 



 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus taught, are in line with the objectives of the course, since all the discussed themes have been selected so as to provide the knowledge and
concepts necessary to the learning of students.

 These contents are explored in lessons of various kinds that support the range of identified skills. The analysis and interpretation of selected topics from
the recommended bibliography, finalize the objectives of the course.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Existem sessões expositivas sobre os conteúdos programáticos, apoiadas em meios audiovisuais, suportes bibliográficos, etc.; aulas práticas
laboratoriais para aprofundar os temas das aulas teóricas. Sessões expositivas por parte dos estudantes, com apresentação de investigação laboratorial
ou teórica em grupo ou individualmente.

 Avaliação
 Por frequência:

 - 2 testes escritos presenciais, individuais (65%).
 - trabalhos de investigação (grupo e/ou individuais) (15%)

 - relatórios atividades práticas (15%).
 - participação, interesse, assiduidade e comportamento (PIAC) (5%).

 Em qualquer componente é necessária classificação ≥9.5 valores.
 Só são admitidos os alunos que tenham realizado as aulas práticas laboratoriais.

 Nota final = 80% T + 15% PL + 5% PIAC
  

Exame: 
 Os alunos que não tenham obtido aprovação teórica na UC por frequência, podem ser admitidos a exame, sobre toda a matéria leccionada, obtendo

aprovação com classificação ≥ 9,5 valores.
 Nota final = 85% T + 15% PL

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 There lecture sessions of the syllabus are supported by audiovisual media, library media, etc .; laboratory classes to deepen the topics of the lectures.
Sessions exhibition by students with laboratory and theoretical research presentation in groups or individually.

  
Continued evaluation

 - 2 written tests (65%).
 - research work (group and / or individual) (15%)

 - Reports practical activities (15%).
 - Participation, interest, attendance and behavior (IPCC) (5%).

 In any component classification required values ≥9.5.
 Only students who have performed the laboratory classes are admitted.

 Final grade = 80% T + 15% + 5% PL IPCC
  

exam:
 Students who have not obtained theoretical approval at UC by frequency, may be allowed to take over all the subjects taught, getting approval rating with

≥ 9.5.
 Final grade = 85% T + 15% PL

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Privilegia-se como método para aquisição e desenvolvimento de conhecimentos o método ensino/investigação/aplicação.
 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões lectivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, onde serão abordados

os conteúdos programáticos, valorizando, sempre que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos.
Serão também realizadas aulas práticas laboratoriais destinadas a aprofundar os temas das aulas teóricas. 
Tanto as aulas teóricas como as práticas vão sempre de encontro aos objectivos da unidade curricular.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Is privileged the teaching/ research and application method for acquisition and development of knowledge.
 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher, where the syllabus will be

covered, valuing, whenever possible, psychosocial interaction, relying on visual aids, library media. Laboratory classes to strengthen the lectures topics
will also be held.

 Both the lectures and the practical will always meet the objectives of the course.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Berkovitz, B.K.B. (2004). Anatomia, Embriologia e Histologia Bucal. Artmed. 
 • Catala, M. (2003). Embriologia - Desenvolvimento Humano Inicial. Nova Guanabara. Pp. 200.

 • Day, S. & Leyser, O. (2002). Mechanisms in Plant Development. John Wiley and Sons Ldt. Pp. 256.
 • Gilbert, S.F. (2010). Developmental Biology (9th ed.). Sinauer Associates, Inc. Pp. 740.

 • Gilbert, S:F. (2008). Biologia do Desenvolvimento. F. C. Gulbenkian. Pp. 1000.
 • Katchburian, E. (2005). Histologia e Embriologia Oral. Nova Guanabara. Pp. 388.

 • Persaud, T.V.N. & Moore, K.L. (2009). Embriologia Básica. Editora Elsevier. Pp. 365.
 • Romero, M.E.C. (2005). Embriologia - Biologia do Desenvolvimento. Erica. Pp. 192.
 • Schoenwolf, G.C. (2009). Larsen - Embriologia Humana. Editora Elsevier. Pp. 672.

 • Srivastava, L.M. (2002). Plant Growth and Development – hormones and environment. Elsevier science & technology. Pp. 772.
 • Tickle, C. & Wolpert, L. (2011). Principles of Development. Oxford University Press. Pp. 656.

 

Mapa X - Bioestatística

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Bioestatística

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Manuel Jesus Garção do Espírito Santo (48 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Compreender a importância da estatística na investigação científica.
 • Realizar alguns dos procedimentos mais vulgarmente utilizados em estatística

  
Pretende-se que no final da Unidade Curricular os estudantes:

 



• Realizem cálculos elementares de probabilidades.
 • Distinguam os diferentes tipos de variáveis Calcular médias, medianas, modas, percentis, quartis, variâncias, desvios padrões e coeficientes de

simetria e achatamento, valores esperados.
 • Apresentem dados em tabelas ou gráficos.
 • Compreendam a noção de população e de amostra e a importância da amostragem aleatória.

 • Realizem testes de hipóteses com diferentes níveis de significância.
 • Compreenaem os testes de homogeneidade, ajustamento 

 • Efetuem uma análise de regressão e correlação a pares de dados
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Understand the importance of statistics in scientific research .
 • Perform some of the procedures most commonly used in statistics

  
It is intended that at the end of the course the students:

 • Perform basic calculations of probabilities.
 • Distinguish the different types of variables Calculate mean, median , fashions , percentiles , quartiles , variance , standard deviation and symmetry and

flattening coefficients , expected values.
 • Present data in tables or graphs.

 • Understand the concept of population and sample and the importance of random sampling.
 • Perform tests of hypotheses with different levels of significance.

 • Understand the homogeneity testing , adjustment
 • Place an regression analysis and correlation data pairs

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Breve revisão de conceitos de:
 • Importância da estatística na investigação científica

 • Análise combinatória
 2. Probabilidades

 3. Caracterização dos diferentes tipos de variáveis
 4. Estatística descritiva

 5. Estudo de amostras
 6. Estimadores

 7. Testes de hipóteses
 8. Testes do Qui-quadrado: independência, ajustamento e homogeneidade

 9. Análise de Regressão Linear e Correlação
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Brief review of concepts :
 • Importance of statistics in scientific research

 • Combinatorial Analysis
 2. Odds

 3. Characterisation of the different types of variables
 4. Descriptive statistics

 5. Study samples
 6. Estimators

 7. Hypothesis testing
 8. Chi-square tests : independence, adjustment and homogeneity

 9. Linear Regression Analysis and Correlation
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A unidade curricular tem como objetivos capacitar os estudantes para o reconhecimento da importância da utilização do método científico na resolução
de problemas por parte dos profissionais de higiene oral, assim como realizar alguns dos procedimentos mais vulgarmente utilizados em estatística

 Desta forma para que o estudante possa compreender a importância e contributos da investigação enquanto promotora do desenvolvimento dos saberes
e das práticas em higiene oral, são abordados conteúdos que lhe permitam o desenvolvimento destas competências, nomeadamente a importância da
estatística na investigação científica, análise combinatória, probabilidades, caracterização dos diferentes tipos de variáveis, estatística descritiva, estudo
de amostras, testes de hipóteses (Testes do Qui-quadrado: independência, ajustamento e homogeneidade, Análise de Regressão Linear e Correlação)

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The curricular unit aims to enable students to recognize the importance of using the scientific method to solve problems by oral hygiene professionals,
and perform some of the procedures most commonly used in statistics

 In this way so that the student can understand the importance and contributions of research as promoting the development of knowledge and practice in
oral hygiene, contents are covered to help you develop these skills, in particular the importance of statistics in scientific research, combinatorics, odds,
characterization of different types of variables, descriptive statistics, study samples, hypothesis tests (Chi-square tests: independence, adjustment and
homogeneity, Linear Regression Analysis and Correlation)

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Privilegia-se como método para aquisição e desenvolvimento de conhecimentos o método ensino/investigação/aplicação.
 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões lectivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, valorizando, sempre

que possível, a interação com o estudante, apoiando-se em meios audiovisuais.
  

1. Avaliação por frequência:
 É constituída por duas frequências escritas. A nota final será calculada da seguinte forma:

 Nf = (N1 + N2) / 2, onde N1 e N2 representam classificação de cada uma das frequências.
  

2. Avaliação por exame final:
 No exame final poderá constar qualquer parte do programa leccionado neste ano lectivo. A classificação obtida em exame será a classificação final.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Is privileged as a method for acquisition and development of knowledge teaching method / research / application.
 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher , valuing , whenever possible ,

the interaction with the student, relying on media.
  

1. Evaluation by frequency:
 It consists of two written frequencies. The final score is calculated as follows:

 Nf = (N1 + N2) / 2, where N1 and N2 represent sorting each frequency .
  

2. Evaluation by final exam :
 In the final examination may include any part of the taught program this school year . The marks obtained in examination will be the final mark 

 



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Tendo em conta os objetivos anteriormente enunciados, utiliza-se nesta unidade curricular o método expositivo complementado com o demostrativo
privilegiando-se a mobilização de estratégias metodológicas ativas que permitam o desenvolvimento sustentado do conhecimento, através de um
processo reflexivo e interativo entre professor e estudante. Ainda de referir que na componente teórica são abordados os conteúdos, sugerindo-se o
aprofundamento de aspetos associados por parte dos estudantes nas horas de trabalho autónomo e horas de acompanhamento do trabalho autónomo
do estudante, associando-se posteriormente à componente teórico-prática.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Taking into account the objectives set out above, is used in this course the expositive method complemented with the demonstrative favoring the
mobilization of active methodological strategies that enable sustainable development of knowledge, through a reflective and interactive process between
teacher and student. Also be noted that the theoretical contents are addressed, suggesting deepening aspects associated by the students in the hours of
autonomous work and hours of monitoring student of autonomous work by joining after the theoretical and practical component.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Pereira, A. (2003), “Spss Guia Prático de Utilização; Edições Sílabo, 4ª edição.
 • FORTIN, M. F. (1999) – O Processo de Investigação – Da conceptualização à realização, Loures, Lusociência

 • Clegg, F. (1995), "Estatística para todos"; Gradiva, primeira edição
 • Maroco, J. (2007), “Análise Estatística, com a utilização do spss”; Edições Sílabo, 3ª edição.

 • Pestana, M. H., Gageiro, J. N. (2000) – Análise de Dados para Ciências Sociais, a complementaridade do spss, 2ª ed, Lisboa, Edições Sílabo
 • Guimarães, R. C., Cabral, J. A. S. (1997), "Estatística"; McGraw-Hill, edição revista.

 • Daniel, W. (1995); "Biostatistics"; John Wiley, sexta edição.
 

 

Mapa X - Microbiologia

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Microbiologia

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Filomena Monteiro Morgado (60 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 O objectivo geral, é fornecer os conhecimentos teóricos e práticos necessários para a compreensão do papel dos microrganismos no planeta, na
sociedade humana e no corpo humano, a fim de lhes permitir fazer análises críticas e explorar de forma individual temas mais avançados na área da
microbiologia.

  
No fim da unidade curricular o aluno deve:

  
• Conhecer os conceitos básicos sobre microbiologia,

 • Classificar os organismos vivos,
 • Reconhecer a estrutura das células eucarióticas e procarióticas,

 • Distinguir as características morfológicas dos microrganismos procarióticos e eucarióticos, a sua ultra-estrutura e formas latentes,
 • Conhecer as aplicações actuais da microbiologia,

 • Conhecer as exigências nutricionais e o meio microbiológico adequado para os microrganismos e identificar e preparar os meios de cultura adequados,
 • Conhecer as metodologias de cultura dos microrganismos e determinar o seu crescimento,

 • Reconhecer os principais métodos de controlo de microrganismos. 
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Recognize the importance of Microbiology for the human being, and its current applications.
 Knowing the main groups of microorganisms and their classification (bacteria, viruses, fungi and protozoa).

 Knowing the structure of eukaryotic and prokaryotic cells.
 Knowing the constitution, morphology, Physiology, metabolism and reproduction of different groups of microorganisms.

 Identify the different groups of microorganisms on the basis of the previous features.
 Evaluate the role of microorganisms in living systems, in biotechnological production, as well as in other applications.

 Applying techniques to work in aseptic medium, coloring and identification of microorganisms and methods of culture, isolation, growth and
microorganism count.

 Knowing the nutritional requirements and microbiological medium suitable for micro-organisms and to identify and prepare the appropriate culture
media.

 Identify the major physical and chemical control agents of microorganisms.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Aulas Teóricas
 Introdução à microbiologia

 Objetivos e história da microbiologia
 Principais grupos de microrganismos
 Taxonomia microbiana 

 Bacteriologia
 Morfo-fisiologia e reprodução bacterianas. 

 Cultura 
 Mecanismos de patogenicidade bacteriana e defesas do hospedeiro

 Micologia
 A importância dos fungos

 Morfo-fisiologia e reprodução
 Taxonomia

 Cultivo 
 Parasitologia

 Morfologia, ciclo de vida e ações patogénicas dos principais protozoários e metazoários parasitas do Homem
 Virologia

 Características gerais dos vírus
 Classificação, Morfologia e Replicação

 Microbiologia Aplicada
 Caracterização de diferentes sistemas microbiológicos

 Microbiologia dos alimentos
 Técnicas de microbiologia

  



 
6.2.1.5. Syllabus:

 Theorical Classes
 Introduction to Microbiology

 Objectives and history of microbiology
 Major groups of microorganisms

 Microbial taxonomy
 Bacteriology

 Bacterial Morphophysiology and reproduction.
 Culture

 Bacterial pathogenicity mechanisms and host defenses
 Mycology

 The importance of fungi
 Morphophysiology and reproduction

 Taxonomy
 Cultivation
 Parasitology

 Morphology, life cycle and pathogenic actions of the main protozoa and metazoan parasites of Man
 Virology

 General characteristics of viruses
 Classification, Morphology and Replication

 Applied Microbiology
 Microbiological characterization of different systems

 Food Microbiology
  

Microbiological techniques
  

Laboratory practice
  

Preparation and sterilization of materials and culture media
  

Aseptic handling and sowing technique
  

Microorganisms in the Environment
  

Direct counting of total microorganisms in counting chamber
  

Count of viable microorganisms in milk samples
  

Staining of bacteria
  

Microscopic observation of fungi
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos teóricos e práticos, no seu conjunto, permitem a prossecução dos objetivos definidos. Alguns destes referem-se a vários
tópicos dos conteúdos teóricos (como o demonstrará uma leitura paralela de ambas as rúbricas) e são aprofundados e consolidados nas práticas
laboratoriais.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The theoretical and practical syllabus, taken together, allows the achievement of the defined objectives.Some of these refer to various topics of
theoretical contents (as will demonstrate a parallel reading of both items) and are fleshed out and consolidated in laboratory practice.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Nas 60h de contacto utilizar-se-ão metodologias diversificadas. Para além da informação fornecida pelo docente, realizar-se-ão debates com base em
análise de textos e pesquisa.

 Os estudantes participarão ativamente na sua formação, sendo solicitado que aprofundem autonomamente conhecimentos e que participem nas aulas.
 Nas 30h de PL, desenvolver-se-ão as técnicas de microbiologia prevista nos conteúdos programáticos e aprofundar-se-ão alguns temas teóricos.

 Para além da avaliação contínua (assiduidade e participação), a avaliação final basear-se-á em 2 componentes:
 - 2 Testes (T)

 - Relatórios das PL (PL) (PL= média aritmética das notas obtidas nos relatórios) 
 Nota final = 75% T + 25% PL

  
Regime de frequência

 Em qualquer componente é necessária classificação ≥9,5 valores
 O mínimo de frequência das práticas laboratoriais é 75%

  
Regime de exame 

 Os alunos que não tenham obtido aprovação por frequência realizarão prova de exame.
 Só serão admitidos os alunos que tiverem aprovação nas PL.

  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The 60 h of contact will use diversified methodologies. In addition to the information provided by the teacher, discussions will be held on the basis of
analysis of texts and research.

 Students actively participate in their formation, being asked to deepen their knowledge and participate actively in class.
 In 30 h of PL, the techniques of Microbiology present in the syllabus will be developed, and some theoretical issues will be delved into.

 In addition to the continuous assessment (attendance and participation), the final assessment will be based on 2 components:
 -2 tests (T)

 -Reports of PL (PL) (PL = arithmetic mean of grades obtained in the reports)
  

Final note= 75% T + 25% PL
 Frequency arrangements

 In any component it’s necessary a classification value ≥ 9.5
 The minimum frequency of laboratory practice is 75%

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As aulas de teóricas permitirão que o docente forneça informação e veicule conhecimentos sobre os conteúdos programáticos apoiando-se em meios
audiovisuais e suportes bibliográficos. Para além da exposição realizada pelo docente privilegiar-se-á o debate com os alunos após a pesquisa autónoma
prevista. 

 As práticas laboratoriais são devidamente enquadradas nos temas das aulas teóricas e permitem, por um lado, a aquisição de técnicas e, por outro lado,



aprofundar os conhecimentos teóricos.
  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Theoretical lessons allow the teacher provides information and promotes knowledge about programmatic content relying on audiovisual and
bibliographic brackets. In addition to the exhibition held by the lecturer will give priority to the debate with the students after the autonomous research
envisaged.

 Laboratory practices are properly framed in the themes of the lectures and allow, on the one hand, the acquisition of techniques and, on the other hand,
to deepen theoretical knowledge.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Ferreira, W. & Sousa, J. (2000) Microbiologia – volume 2. Lidel. Pp. 352.
 • Ferreira, W. & Sousa, J. (2002) Microbiologia – volume 3. Lidel. Pp. 488.
 • Ferreira, W.; Sousa, J. & Lima, N. (2010) Microbiologia Lidel. Pp. 640.

 • Jawetz, E. & Levinson, W. (2005) Microbiologia Médica e Imunologia (7ª edição). Artmed. Pp. 632.
 • Kindt, T.J.; Goldsby, R.A. & Osborne, B.A. (2007) Kuby Immunology (6th ed). Freeman Company. Pp. 574.

 • Madigam, M.T.; Martinko, J.M. & Parker, J. (2004). Brock - Biologia de los microorganismos (10ª edição). Pearson Education. Pp. 1089.
 • Pelczar, M.; Chan, E.C.S. & Krieg, N.R. (1980) Microbiologia – conceitos e aplicações (volume 1). Makron Books. Pp. 524.

 • Pelczar, M.; Reid, R. & Chan, E.C.S. (1980) Microbiologia. McGraw-Hill. Pp. 566.
 • Roitt, I.; Brostoff, J. & Male, D. (1998) Immunology (5th ed.). Mosby International Ltd. 

 • Tortora, G.J.; Funke, B.R. & Case, C.L. (2005) Microbiologia (8ª edição). Artmed. Pp. 920.
 

 

Mapa X - Higiene Oral II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Higiene Oral II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Victor Abreu Assunção (48 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Realizar o exame da dentição, identificando a nomenclatura, funções e tipos de dentição;
 • Identificar o critério de cárie dentária;

 • Executar a técnica do explorador;
 • Reconhecer a importância do processo clínico como fonte de informação da história médica e dentária;

 • Avaliação de sinais vitais do paciente;
 • Identificar os diferentes meios, métodos e técnicas de remoção de depósitos orais e relacionar a utilização destes meios com cada situação clínica;

 • Executar princípios básicos da técnica da cureta universal e foice;
 • Realizar a afiação de instrumentos;

 • Realizar e interpretar a anamnese do paciente;
 • Identificar situações patológicas que possam interferir com a realização da consulta de higiene oral;

 • Realizar e interpretar o exame intraoral e o exame da cabeça e do pescoço;
 • Aplicar na os conhecimentos teóricos aprendidos de modo a elaborar e implementar um plano de ação adequado ao paciente;

 • Identificar e aplicar diferentes técnicas de motivação;
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 To examine the dentition, identifying the nomenclature, functions and types of dentition;
 • Identify the criterion of dental caries;

 • Run the Explorer technique;
 • Recognize the importance of the clinical process as an information source of medical and dental history;

 • Evaluation of patient's vital signs;
 • identify the various means, methods, and removing deposits oral techniques and relate to the use of such means each clinical situation;

 • Perform basic principles of the universal curette and sickle technique;
 • To sharpen instruments;

 • Perform and interpret the patient's medical history;
 • Identify pathological conditions that may interfere with oral hygiene consultation;

 • Perform and interpret the intraoral examination and the examination of the head and neck;
 • Apply the theoretical knowledge learned in order to develop and implement a plan of action appropriate to the patient;

 • Identify and apply techniques of motivation.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • O Exame da dentição
 • As manchas dentárias
 • A cárie dentária

 • O explorador
 • Avaliação de Sinais Vitais

 • As curetas universais e a foice
 • A afiação de instrumentos

 • O questionário de saúde
 • O exame de cabeça e pescoço

 • O exame intraoral
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • The dentition Exam
 • The dental stains

 • Dental caries
 • The explorer
 • Vital Signs Assessment

 • Universal curettes and sickle
 • The sharpening instruments

 • The health questionnaire
 • Examination of the head and neck

 • The examination intraoral



 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A aprendizagem da profissão de higienista oral baseia-se na aquisição de conhecimentos e competências necessárias para a realização das técnicas
relativas à prática clinica de higiene oral, mas também para a avaliação das necessidades de saúde dos indivíduos que procuram o higienista oral em
diferentes aspetos que estão relacionados com a saúde oral e também com a saúde geral.

 Os conteúdos programáticos dão resposta aos objectivos formulados e proporcionam ao aluno a aquisição de saberes e competências adequados a esta
fase do processo de aprendizagem.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Learning the dental hygienist profession is based on the acquisition of knowledge and skills necessary to perform the technical information concerning
the clinical practice of oral hygiene, but also for evaluating the health needs of individuals seeking dental hygienist in different aspects that is related to
oral health, and also overall health.

 The contents respond to the objectives set and provide the student with the acquisition of knowledge and skills appropriate to this stage of the learning
process.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A avaliação é contínua. No caso e necessidade da aprovação desta unidade curricular para a transição de ano, é dada a oportunidade ao aluno de
realização de exame teórico e prático em época especial.

 A avaliação tem uma componente teórica e outra prática. Não podendo o aluno obter em qualquer dos componentes uma classificação inferior a 10
valores.

  
AVALIAÇÃO TEÓRICA = 100% (1ª frequência teórica)

  
AVALIAÇÃO PRÁTICA = 70% execução de atividades de práticas clínicas + 30% Teste prático

  
AVALIAÇÃO FINAL = 50% componente teórica + 50%

 componente prática
  

O aluno para obter passagem na disciplina tem que ter NOTA FINAL ≥ 10 valores. Não podendo ser negativa na componente Teórica e Prática.
 No caso de o aluno reprovar na componente teórica, o aluno terá acesso à época de exames. O exame teórico fará média (50%) com a componente

prática (50%)
 No caso de nota negativa na componente prática ou em ambas as componentes, o aluno ficará reprovado sem acesso a exame.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Evaluation is continuous. In the case and need for the adoption of this course for the transition year, is given the opportunity to the student to carry out
theoretical and practical examination in special season.

 The assessment has both a theoretical and a practical part. Unable to get the student in any of the components score less than 10 points.
  

EVALUATION Theoretical = 100% (1st theoretical frequency)
  

EVALUATION PRACTICE = 70% implementation of clinical practice activities + 30% practical test
  

FINAL EVALUATION = 50% theoretical + 50%
 practical component

  
The student for passage in the discipline have to be FINAL NOTE ≥ 10. Cannot be negative in Theory and Practice component.

 If the student failing the theoretical part, the student will have access to the examination period. The theory test will average (50%) with the practical
component (50%)

 In the case of failing grade in the practical component or both components, the student will fail without access to examination.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As aulas correspondem a uma exposição teórica com recurso a meios visuais e serão complementadas por demonstrações práticas.
 As aulas práticas decorrem na clínica de HO entre alunos e prática em modelos, bem como a realização de consultas com pacientes.
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The classes correspond to a theoretical presentation using visual media and will be complemented by practical demonstrations.
 Practical classes take place in HO clinic between students and practice models as well as consultations with patients.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Darby, M., Walsh, M. (2010). Dental hygiene theory and practice. 3rd Edition. St. Louis - Missouri: Saunders Elsevier:
 • Major, M.Ash Jr, D, M, Dr h. c (2010), Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology and occlusion. 9th Edition. St. Louis – Missouri: Saunders Elsevier.

 • Nield, J. Houseman, G.A. (2008). Fundamentals of periodontal instrumentation. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer.
 • Molinari, J., Harte, J. (2009), Cottone’s Practical Infection Control In Dentistry. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

 • Wolf, H., Hassell, T. (2006), Color Atlas of Dental Hygiene: Periodontology. New York: Thieme.
 • Wilkins, E. (2009), Clinical practice of the dental hygienist. 10th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

 • Felton, A., Chapman, A., Felton, S. (2009) Basic guide to oral health education and promotion. Iowa: Wiley-Blackwell.
 • Axelsson P. (2004). Preventive Materials, Methods and programs, vol 4. Sweden: Quintessence books.

 
 

Mapa X - Higiene Oral Escolar e Comunitária I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Higiene Oral Escolar e Comunitária I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos André Santos Bastos Lopes (48 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Proporcionar a aquisição de conhecimentos dos princípios básicos de
 instrução, aprendizagem e métodos pedagógicos

 • Executar a preparação e planeamento de uma ação educativa e um plano de
 aula

 • Conhecer o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral
 • Compreender a integração do Higienista Oral no Centro de Saúde

 



• Adquirir conhecimentos para o rastreio da cárie dentária/calibragem
 • Saber analisar dados recolhidos num rastreio/calibragem

  
O aluno no final da unidade curricular deve:

 • Conhecer as estratégias de intervenção do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral em Saúde Escolar
 • Compreender a importância das atividades comunitárias e identificar as estratégias de educação para a saúde oral em meio escolar

 • Utilizar os meios de diagnóstico básico de saúde oral em comunidade
 • Executar corretamente um diagnóstico dentário através da utilização do índice CPOD

 • Desenvolver projetos de saúde oral em estabelecimentos escolares
 Avaliar programas comunitários de saúde oral

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Provide the acquisition of knowledge of the basic principles of
 instruction, learning and teaching methods

 • Run the preparation and planning of educational activities and a plan of
 class

 • Know the National Program of Oral Health Promotion of DGS
 • Understand the integration Hygienist Oral Health Center

 • To acquire knowledge for the screening of dental / calibration decay
 • Know how to analyze data collected in a screening / calibration

  
The student at the end of the course should:

 • Know the intervention strategies of the National Oral Health Promotion Program in School Health
 • Understand the importance of community activities and identify educational strategies for oral health in schools

 • Use the means of basic diagnosis of oral health community
 • properly Run a dental diagnosis by using the DMFT

 • Develop oral health projects in schools
 • Assess community programs for oral health

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • APRENDIZAGEM:
 - Conceito de aprendizagem.

 - Escada, teorias e domínios da aprendizagem. 
 • CONDUÇÃO DE APRESENTAÇÕES:

 - Noções gerais sobre apresentações orais. 
 - Fatores que influenciam a elaboração de uma exposição oral.

 • PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS:
 - Princípios básicos de instrução.

 - Princípios básicos de aprendizagem.
 - Princípios básicos de aprendizagem e os métodos pedagógicos.

 - Preparação e planeamento de ação educativa..
 -O plano de aula. 

 - Definição de objetivos gerais, específicos e educacionais.
 • MEIOS AUXILIARES DE ENSINO:

 -Descrever a importância da aplicação dos M.A.E. no ensino.
 -Nomear as limitações dos M.A.E.

 -Reconhecer os diferentes M.A.E. usados na educação de saúde oral.
 • EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE:

 -Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral.
 -Intervenção dos Higienistas orais nos Centros de Saúde.

 • CÁRIE DENTÁRIA
 -Epidemiologia da cárie dentária.

 -Estratégias preventivas de cárie dentária.
 -Rastreio e calibragem

 -CPOD E ICDAS
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 LEARNING:
 - Learning concept.

 - Stairs, theories and fields of learning.
 • PRESENTATIONS DRIVING:

 - General information on oral presentations.
 - Factors influencing the development of an oral presentation.

 • PREPARATION AND EDUCATIONAL ACTIONS PLANNED:
 - Statement of basic principles.

 - Basic learning principles.
 - Basic learning principles and teaching methods.

 - Preparation and planning educational activities ..
 -The Lesson plan.

 - Definition of general, specific and educational goals.
 • TEACHING ASSISTANTS DEVICES

 -Describe the importance of implementation of the T.A.D in teaching.
 -Describe the limitations of T.A.D

 Recognize the different T.A.D used in oral health education.
 • EDUCATION AND HEALTH PROMOTION:

 National-program of Oral Health Promotion.
 -Intervention of oral hygienists in public health centers.

 • TOOTH DECAY
 -Epidemiology of Tooth decay.

 -Strategies Preventive dental caries.
 -Rastreio and calibration

 -DMFT and ICDAS Index
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos estão delineados de modo a transmitir aos alunos os conhecimentos básicos de higiene oral que constam nos objectivos
definidos para esta unidade curricular.

 Os conhecimentos básicos são transmitidos de forma a proporcionar aos alunos a possibilidade de adquirirem os conhecimentos por participação ativa
nas aulas assim como pela consulta da bibliografia que está inserido no programa da unidade curricular.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 



The syllabus is designed to give students the basic knowledge of oral hygiene listed on the objectives set for this course.
 The basic knowledge is transmitted in order to provide students with the opportunity to acquire the knowledge by active participation in class as well as

by consulting the bibliography that is inserted in the course program.
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teóricas, apresentações dos alunos. Aulas práticas decorrem em estabelecimentos escolares do 1º Ciclo. A unidade curricular está formulada para
fornecer ao aluno noções básicas para o desenvolvimento de atividades comunitárias, habilitando os alunos a exercer a sua profissão de forma rigorosa.

 AVALIAÇÃO TEÓRICA = 1ª Frequência (45%) + 2ª Frequência (45%) + Plano de apresentação oral (10%) 
 AVALIAÇÃO PRÁTICA = Calibragem (60%) + Apresentação Oral (40%) 

 AVALIAÇÃO FINAL = 50% componente teórica + 50% componente prática 
 Para obter passagem na disciplina NOTA FINAL ≥ 10 valores em ambas as componentes. 

 Caso reprove na componente teórica, o aluno terá acesso à época de exames. A nota final da UC corresponderá a 50% da nota do exame teórico + 50%
da nota de avaliação prática obtida na avaliação continua. 

 No caso de nota negativa na componente prática ou em ambas as componentes, o aluno ficará reprovado sem acesso a exame. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures, student presentations and discussions. The practices will be taught in schools of the 1st cycle. The unit is formulated to provide the student
with the basics for the development of community activities, enabling students to practice their profession with integrity.

 EVALUATION Theoretical = 1st test (45%) + 2nd test (45%) + Plan oral presentation (10%)
 EVALUATION PRACTICE = Calibration (60%) + Oral Presentation (40%)

 FINAL EVALUATION = 50% theoretical + 50% practical component
 For passage in the discipline FINAL CLASSIFICATION ≥ 10 values in both components.

 If failing the theoretical part, the student will have access to the examination period. The final score of the UC corresponding to 50% of the grade of the
theory test + 50% Note practical assessment obtained in the evaluation continues.

 In the case of failing grade in the practical component or both components, the student will fail without access to examination.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Prevê-se a utilização de variadas estratégias numa dimensão de complementaridade horizontal ou simultânea, adequadas aos objetivos educacionais a
atingir, assim as bases de ensino baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas através da exposição do conteúdo programático pelo docente,
apoiando-se em meios audiovisuais e suportes bibliográficos. Serão ainda realizadas apresentações pelos discentes e um trabalho de campo em escolas
do 1º ciclo do ensino básico para aplicação de procedimentos abordados na unidade curricular.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 It is expected to use a variety of strategies in a dimension of horizontal or simultaneous complementarity, appropriate to the educational objectives to be
achieved and educational bases are based on Term sessions that will be conducted by exposing the syllabus by the teacher, relying on audiovisual and
bibliographic supports. There will also be presentations made by students and field work in schools of the 1st cycle of basic education for application
procedures covered in the course.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Axelsson, Per D.D.S.(2004). Preventive Materials, Methods and Programs, Quintessence Books.
 • Bordenave, J.D. e Pereira, A.M. (1988). Estratégias de ensino – aprendizagem, Petrópolis: Vozes, (pp.121 – 181).

 • Circular normativa nº.8 /DSE de 19/07/2006. Direção Geral da Saúde
 • D.G.S. Estudo Nacional de Prevalência de Cárie Dentária na População Escolarizada, Divisão de Saúde Escolar, Lisboa 2000.

 • Felton, A. e Chapman, A.(2009). Basic Guide to Oral Health Education and Promotion, Simon Felton.
 • Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. Circular normativa nº.1 /DSE de 18/01/2005. Direção Geral da Saúde

 • Wilkins, E.M. (2009). Clinical Practice of Dental Hygienist, 10ª ed., Ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 

 

Mapa X - Epidemiologia

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Epidemiologia

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Filomena Marques de Oliveira Martins (36 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Definiram-se para esta Unidade curricular os seguintes objetivos:
 Analisar os problemas de Saúde numa perspetiva Epidemiológica
 Definir a amplitude, distribuição e evolução dos fenómenos mórbidos na população

 Identificar fatores e grupos de risco
 Analisar as hipóteses etiológicas dos fenómenos mórbidos

 Perspetivar o contributo da Epidemiologia na organização dos Serviços de Saúde
  

No final:
 Conhece o método epidemiológico e sabe aplicá-lo na resolução dos problemas de saúde;

 Define a amplitude, distribuição e evolução dos fenómenos mórbidos na população
 Identifica fatores e grupos de risco

 Analisa as hipóteses etiológicas dos fenómenos mórbidos
 Demonstra capacidade de identificar, refletir e analisar os problemas de saúde numa perspetiva epidemiológica

 Analisa e interpreta a informação epidemiológica.
 Analisa a informação epidemiológica numa perspetiva de contributo para a qualidade e rendimento dos Serviços de Saúde

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It’s defined for this curricular unit the following objectives:
 To analyze the health problems in perspective Epidemiological

 Define the extent, distribution and evolution of morbid phenomena in the population
 Identify factors and risk groups

 Analyze the etiological hypotheses of morbid phenomena
 Predict the contribution of Epidemiology in the organization of health services

  
In the end:

 Know the epidemiological method and know apply it in solving health problems;
 Defines the extent, distribution and evolution of morbid phenomena in the population

 



Identifies factors and risk groups
 Analyzes the etiological hypotheses of morbid phenomena

 Demonstrates ability to identify, reflect and analyze health problems in an epidemiological perspective
 Analyze and interpret epidemiological information.

 Analyzes the contribution of epidemiological information in a perspective for the quality and performance of health services
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Conceitos e abrangência da epidemiologia
 Dinâmica e distribuição da Saúde e Doença na comunidade e seus determinantes 

 Binómio Saúde/Doença 
A História Natural da Doença

 Níveis de prevenção
 Rastreio e Deteção oportunista na prática clínica

 Fontes de informação
 Indicadores e rácios em saúde

 Inquéritos epidemiológicos
 Causalidade em Epidemiologia

 Conceito de causalidade múltipla
 Tipos de estudos em epidemiologia

 Medidas de Frequência dos Fenómenos Mórbidos
 A Incidência 

 A Prevalência
 Medidas de efeito – Fatores de Risco e Prognóstico

 Risco absoluto, relativo, atributo e fração etiológica 
 Epidemiologia na Gestão e Avaliação dos Cuidados de Saúde

 Análise dos indicadores epidemiológicos
 Análise e elaboração de programas e projetos

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Concepts and scope of epidemiology
 Dynamics and distribution of health and disease in the community and its determinants

 Binomial Health / Disease
 The Natural History of Disease

 Prevention levels
 Screening and opportunistic detection in clinical practice

 Information sources
 Health indicators and ratios

   Health surveys
 Causality in Epidemiology

 Multiple causality concept
 Type of Studies on epidemiology

 Frequency measures of phenomena Morbid
 The impact

 Prevalence
 Effect measures - Risk Factors and Prognosis

 Absolute risk, relative, attribute and etiological fraction
 Epidemiology in Management and Evaluation of Health Care

 Analysis of epidemiological indicators
 Analysis and design of programs and projects

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos da U.C foram selecionados e organizados de forma a dar resposta aos objetivos e respetivos resultados esperados tendo
em conta o perfil de competências do enfermeiro generalista

 Neste sentido, visam contextualizar o estudante para a análise epidemiológica dos problemas de saúde e sua importância para a saúde das capacitando-
o para realizar e cooperar na vigilância epidemiológica das comunidades.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents of curricular unit were selected and organized to meet the objectives and respective expected results given the general nursing skills profile
 In this sense, aim to contextualize the student for the epidemiological analysis of health issues and their importance to the health of enabling him to

perform and cooperate in surveillance of communities.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O aluno deve “participar no processo ensino – aprendizagem”, a metodologia de formação concretiza o modelo educacional adotado para a unidade
curricular visa a responsabilização individual e de grupo, evoluindo desde a identificação de conceitos e situações, até à sua aplicação

 Os conteúdos são abordados através de metodologias participativas, analíticas e reflexivas que permitam aquisição e utilização dos instrumentos
conceptuais e desenvolvimento de competências dos estudantes

 As estratégias pedagógicas baseiam-se no método expositivo, valorizando a interação através da participação ativa do estudante, e sessões teórico-
práticas desenvolvidas através da análise de dados e artigos de publicações científicas, estatísticas demográficas, de saúde e outros dados

  
Realização de um trabalho individual, com apresentação em sala de aula, de análise de indicadores de saúde em que a capacidade de participar em
projetos e promover ganhos em saúde esteja patente na abordagem feita e justificada.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The student must "participate in the teaching - learning process," the training methodology embodying the educational model adopted for the course
aims to individual and group accountability, moving from the perception of concepts and situations, to implementation

 The contents are addressed through participatory, analytical and reflective methodologies to purchase and use of conceptual tools and skills
development of students

 The teaching strategies are based on the lecture method, valuing the interaction through student active participation, and theoretical and practical
sessions developed through data analysis and articles from scientific publications, demographic statistics, health and other data

  
Realization of an individual work, with presentation in the classroom, health indicators of analysis in which the ability to participate in projects and
promote health gains are reflected in the approach taken and justified.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Sendo o estudante o centro da aprendizagem, o professor surge como uma ferramenta facilitadora da mesma, promovendo a sua participação ativa no
processo de aprendizagem o que justifica que desenvolva trabalho individual e de grupo, e que se utilizem como estratégias a discussão, a resolução de
problemas, a leitura e análise de textos científicos. 

 As metodologias propostas visam estimular o espírito crítico e de reflexão sobre a realidade. São ainda fomentadas dinâmicas de trabalho em equipa e
de demonstração de competências nas temáticas da unidade curricular.

 A exposição teórica e os debates temáticos serão utilizados para atingir todos os objetivos. 



 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Being the student the center of learning, the teacher appears as a tool facilitating the same, promoting their active participation in the learning process
which justifies to develop individual and group work, and which are used as strategies the discussion, the resolution of problems, reading and analysis of
scientific texts.

 The proposed methodologies aim to stimulate critical thinking and reflection about reality. They are also encouraged dynamics of teamwork and
demonstration of competence in the subject of the course.

 The theoretical exposition and thematic debates will be used to achieve all objectives.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Gordis, L. (2009). Epidemiologia. (4ªed.) Loures: Lusodidacta.
 Jekel, J. Elmore J, Katz. (1999). Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. Porto Alegre: Artmed; 

 Luiz, Ronir Raggio ; Struchiner, Claudio José (2002) - Inferência causal em epidemiologia : o modelo de respostas potenciais. Rio de Janeiro : Editora
Fiocruz, 112 p.

 Maletta, C. (1988) - Epidemiologia e saúde pública. Rio de Janeiro : Livraria Atheneu, 182 p.
 Mausner, J (1990) - Introdução à epidemiologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

 Medronho, R., ed. Lit. (2006) – Epidemiologia. São Paulo: Atheneu. 493 p.
 Melo Filho, D. (2003) - Epidemiologia social: compreensão e crítica. São Paulo : Editora Hucitec, 167 p.

 Stone,D. [et al] (1999) - Introdução à epidemiologia. Lisboa: Mc Graw-Hill.
 Woods, N. (1990) – Epidemiologia e cuidados de saúde . In Enfermagem médico- cirúrgica: conceitos e prática clínica. Vol. 1 Lisboa: Lusodidacta, 97-113. 

 
 

Mapa X - Língua Estrangeira Técnica II – Inglês II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Língua Estrangeira Técnica II – Inglês II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Luísa da Costa Falcão Murta (25 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os objectivos da Unidade Curricular são os de permitir aos alunos a leitura de manuais e artigos relativos à sua área de conhecimento. A práctica de
actos de fala está orientada de forma a permitir aos alunos uma fluência aceitável em contextos relacionados com a sua área de forma a facilitar a sua
incorporação no mercado de trabalho. 

 São ainda considerados três objectivos específicos: teóricos (1), práticos (2) e metodológicos (3): 
 1. Consolidação das principais estruturas e funções da língua inglesa e o desenvolvimento das competências linguísticas básicas.

 2. Compreensão linguística: compreender informação técnica; produção linguística: comunicar fluentemente tópicos da vida quotidiana, discutir
enunciados abstractos e culturais, escrever cartas. 

 3. Participação activa e desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes no seu processo de aprendizagem. 
  

No final da Unidade Curricular o aluno deverá ter concluído o nível B1 do QECRL
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The UC English aim is that the students can face manuals and articles related to their area of knowledge. Speaking practice will be orientated toward the
students’ achieving an acceptable degree of fluency in contexts related to their area in order to facilitate a smooth and prompt incorporation into the
English-speaking work market. 
There are three types of specific course goals: theoretical (1.), practical (2.) and methodological (3.): 

 1. consolidation of the main structures and functions of the English language and the development of the basic linguistic competences. 
 2. linguistic comprehension, understanding technical information; linguistic production, communicate fluently everyday topics, discuss abstract and

cultural topics. 
3. active participation of students, the development of their critical thinking process and of their in own learning process. 

  
At the end of the Curricular Unit the student is expected to have achieved level B1 of the QECRL

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 UNIT 1. 
 A. O consultório e as consultas. Textos e extractos audio. 

 B. Descrever lugares. Leitura de mapas e plantas. Dar direcções. Ler informações. Verbos, preposições e adjectivos. 
 
UNIT 2. 

 A. As queixas do doente. Textos e extractos audio. 
 B. Exame físico. Dar instruções, discurso directo e indirecto. Verbos modais. Conectores e advérbios. Fazer perguntas básicas. Encorajar o doente a

descrever problemas. 
  

UNIT . 
 A. Medicamentos, bulas e diferentes indicações. Doenças comuns e queixas. Textos e extractos audio. 

 B. Tratamentos. Dar instruções. Guidelines de saúde.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 UNIT 1. 
 A. The practice and the appointments. Texts and listening extracts. 

 B. Describing places. Giving directions. Reading information. Verbs, prepositions and adjectives. 
  

UNIT 2. 
 A. Patient’s complaints. Texts and listening extracts. 

 B. Physical exam. Giving instructions. Indirect speech modal verbs; connectors and adverbs. Asking basic questions: asking questions to encourage
patient to describe current problem. 

  
UNIT 3.. 

 A. Medicine and warning labels. Common diseases and ailments. Pharmacology and therapeutics. Texts and listening extracts.
 B. Treatment: giving instructions. Health guidelines.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Cada Unidade está estruturada em duas secções: a secção A introduz os aspectos em estudo através de textos escritos e materiais audiovisuais; a
secção B desenvolve de forma práctica (oral e/ou escrita) os diferentes aspectos introduzidos na secção A assegurando assim a coerência entre os



conteúdos e os objectivos da Unidade Curricular.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Each unit tis structured in two sections: section A introduces study subjects trough written texts and audio-visual materials; section B aims to develop in
a practical way (oral and/or written) the different subjects introduced in section A assuring the coherence between the contents and objectives of the
Curricular Unit.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia terá por base a análise, dirigida e/ou em grupo, de documentos específicos da área de formação dos alunos bem como a utilização de
técnicas de simulação, de forma a desenvolver em simultâneo as diferentes competências. As actividades a desenvolver terão um carácter
predominantemente prático. Os alunos serão incentivados a intervir nas aulas, por intermédio de debates sobre a sua área de estudo. 

 Avaliação contínua: Trabalho Oral (35%) +Teste Escrito (45%) + Participação oral e efectiva nas horas de contacto (20%). São aprovados os alunos cuja
média ponderada das componentes de avaliação seja igual ou superior a 10 valores.

 Exame: teste escrito (50%) + prova oral (50%), obrigatórios. O acesso à prova oral é garantido desde que o aluno tenha uma classificação = ou > a 7,5
valores no teste escrito.

 Estudantes com estatuto especial ou mobilidade: Teste escrito (50%) + Apresentação Oral (50%) sobre um dos temas presentes no programa. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology will be focused in the analysis of written and specific documents of the students’ areas as well as role-play situations, aiming to
unblock the simultaneous development of different skills. Activities developed in class will be predominantly practice. Students will be called to take
active part in the activities through debates and discussions about their area of study. 
 
Continuous Evaluation: Oral Presentation (35%) + Written test (45%) + Active participation in class and scheduled tutorials (20%). Students are approved
when the pondered average is equal or superior to 10 points (valores) 

 Exam: written test + oral test (50% + 50%). Access to the oral test is achieved by grading = or > a 7,5 points (valores) in the written test. 
 Students with special mobility or status: Written Test (50%) + Research and oral presentation about the themes of one of the Units in the Contents (50%) 

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de ensino e os materiais utilizados são especialmente dirigidos aos estudantes de forma a consolidar e desenvolver o seu
conhecimento da Língua Inglesa permitindo a sua aplicação em futuros contextos de trabalho. As sessões consistem na utilização da Língua Inglesa
(gramática e vocabulário). As sessões são simultaneamente direccionadas para as competências ditas produtivas (falar e escrever) bem como às
competências passivas (ler e ouvir).

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methodology and materials for this course are primarily focused on the student’s consolidation and widening of their previous knowledge of English
so that they can apply it to the specific needs of their degree. The sessions will consist of use of English, grammar and vocabulary. The sessions will also
focus on the productive skills (speaking and writing) and the so-called passive skills (reading and listening).

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Devido à não existência de Bibliografia adaptada às necessidades da Unidade Curricular, os materiais de apoio utilizados nas aulas serão fornecidos aos
alunos pelo professor. 

  
Materiais online: 

  
BBC www.bbc.co.ukBellenglish (First Certificate) - http://www.bellenglish.com/

 The English Language Centre Oxford (First Certificate) - http://www.elcox.co.uk/
 English Page (General) - http://www.englishpage.com/

 English Space - http://www.englishspace.ort.org/
  

DICIONÁRIOS
 1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Third Edition. (2008). Cambridge University Press.

 2. Cambridge Learner’s Dictionary. (2007). Cambridge University Press.
 3. Oxford Business English Dictionary for learners of English. (2009). Oxford University Press.

  
GRAMÁTICAS

 1. English Grammar in Use with Answers. Third Edition, (2004). Cambridge University Press.
 2. Oxford Learner’s Grammar. (2009). Oxford University Press.

 
 

Mapa X - Imagiologia Oro-Maxilo-Facial

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Imagiologia Oro-Maxilo-Facial

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos André Santos Bastos Lopes (48 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Identificar e localizar na película radiográfica as diferentes estruturas anatómicas presentes.
 • Conhecer as propriedades físico-químicas dos materiais utilizados em imagiologia oro-maxilo-facial.

 • Manusear corretamente o equipamento utilizado em imagiologia oro-maxilo-facial
 • Conhecer os riscos inerentes à radiação e aplicar as medidas de proteção adequadas.

 • Dominar as técnicas e métodos imagiológicos auxiliares aplicados ao diagnóstico e tratamento.
 • Realizar diagnóstico diferencial de diversas situações clínicas.

 • Executar relatórios clínicos sobre os diversos exames complementares.
 • Relacionar-se de um modo profissional, com os pacientes e com os colegas.

  
No final:

 O aluno deve ser capaz de adquirir conhecimentos essenciais para a realização do pensamento crítico e aplicação da Imagiologia Oro-Maxilo-Facial no
campo científico da Higiene Oral.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Identify and locate on radiographic film the different anatomical structures present.
 • Know the physical and chemical properties of the materials used in Oral Imagiology



• properly handle the equipment used in imaging oro-maxillofacial
 • Know the risks of radiation and apply appropriate protection measures.

 • Master the techniques and auxiliary imaging methods applied to diagnosis and treatment.
 • Perform differential diagnosis of various clinical situations.

 • Perform clinical reports on the various exams.
 • Relate in a professional way, with patients and colleagues.

  
In the end:

 The student must be able to acquire skills essential for achievement of critical thinking and application of Oral Imagiology in the scientific field of Oral
Hygiene.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Estudo da História da Radiologia, física das radiações e a química da revelação
 • Estudo dos efeitos biológicos das radiações

 • Aquisição de conhecimentos de proteção contra as radiações, assim como de assepsia e desinfeção em radiologia
 • Identificação da anatomia radiológica da mandíbula e da maxila

 • Obtenção de noções básicas de técnicas radiológicas
 • Radiografia panorâmica

 • Identificação de erros comuns em radiologia
 • Materiais dentários em radiologia

 • Estudo das diferentes patologias da cavidade oral identificáveis radiograficamente
 • Estudo de situações específicas de medicina dentária por observação radiográfica
 • Imagiologia digital vs convencional

 • Estudo de situações específicas de medicina dentária por observação radiográfica
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Study of the History of Radiology, radiation physics and the disclosure of the chemical
 • Study of the biological effects of radiation

 • Acquisition of knowledge protection against radiation, as well as aseptic and disinfection in radiology
 • Identification of the radiological anatomy of the mandible and maxilla

 • Obtaining basics of radiological techniques
 • panoramic radiograph

 • Identification of common errors in radiology
 • Dental Materials in radiology

 • Study of different diseases of the oral cavity identifiable radiographically
 • Study of specific situations for dental radiographic observation

 • Digital Imaging vs conventional
 • Study of specific situations for dental radiographic observation

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos estão delineados de modo a transmitir aos alunos os conhecimentos básicos de imagiologia que constam nos objetivos
definidos para esta unidade curricular.

 Os conhecimentos básicos são transmitidos de forma a proporcionar aos alunos a possibilidade de adquirirem os conhecimentos por participação ativa
nas aulas assim como pela consulta da bibliografia que está inserido no programa da unidade curricular.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus is designed to give students the basic knowledge of imaging listed on the objectives set for this course.
 The basic knowledge is transmitted in order to provide students with the opportunity to acquire the knowledge by active participation in class as well as

by consulting the bibliography that is inserted in the course program.
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A unidade curricular tem uma componente teórica e uma prática, com aplicação dos conhecimentos adquiridos, simulação e execução de situações
clínicas e interpretação dos exames realizados.

 - Serão realizados diversos trabalhos práticos, e escritos.
 - Execução e/ou demonstração prática de radiografias

 -Análise radiográfica e organização de status radiográfico.
 A avaliação contínua é calculada pela seguinte fórmula:

 1ª Frequência (30%) + 2ª Frequência (30%) + Avaliação prática (40%) = 100%
 Os alunos que não obtenham nota de avaliação continua e/ou nota na avaliação prática ≥ 10 valores, têm acesso à época de exames, estando os

restantes dispensados, sendo que neste caso a classificação final é coincidente com a nota da avaliação contínua. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The course has a theoretical and practical, with application of acquired knowledge, simulation and implementation of clinical situations and interpretation
of the examinations.

 - Many practical work will be performed and written.
 - Implementation and / or practical demonstration of radiographs

 -Analysis Radiographic and radiographic status organization.
 Ongoing assessment is calculated by the following formula:

 1st test (30%) + 2nd parts (30%) + practical evaluation (40%) = 100%
 Students who do not obtain evaluation grades continue and / or note in the practical assessment ≥ 10 points, have access to the examination period, with

the remaining exempted, in which case the final rating is the same as the note of ongoing evaluation.
 Students with access to the examination period will have to take an exam with a theoretical component (50%) and practical (50%), the note of the sum of

the two components must be ≥ 10 values for approval of UC
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Prevê-se a utilização de várias estratégias numa dimensão de complementaridade horizontal ou simultânea, adequadas aos objetivos educacionais a
atingir, assim as bases de ensino baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas através da exposição do conteúdo programático pelo docente,
apoiando-se em meios audiovisuais e suportes bibliográficos. Serão ainda realizadas aulas práticas para aplicação de procedimentos abordados na
unidade curricular.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 It is expected to use a variety of strategies in a dimension of horizontal or simultaneous complementarity, appropriate to the educational objectives to be
achieved and educational bases are based on Term sessions that will be conducted by exposing the syllabus by the teacher, relying on audiovisual and
bibliographic supports. Will also be undertaken practical classes for application procedures covered in the course.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Langlais, R. (2004). Exercices in oral radiology and interpretation.(2ª edição); Saunders
 - Thomson, E; Orlen Johnson, O. (2011). Essentials of Dental Radiography for Dental Assistants and Hygienists. (9ª edição); Prentice Hall

 - White, SC; Pharoah, MJ. (2007). Radiologia Oral - Fundamentos e Interpretação, (5ª Edição); Elsevier



 
 

 

Mapa X - Biologia Oral I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Biologia Oral I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Pedro Carvalhal Gonçalves da Costa Ferreira (48 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Organizar histologicamente as principais biomoléculas presentes nos tecidos da cavidade oral e como se relacionam;
 • Conhecer o desenvolvimento das peças dentárias e diferenciação dos tecidos constituintes;

 • Conhecer os processos de amelogénese, dentiogénese, cementogénese e desenvolvimento do periodonto;
 • Entender como se organizam histologicamente os principais tecidos da cavidade oral;

 • Compreender a origem e mecanismo das principais alterações no desenvolvimento dentário;
 • Compreender a organização histológica e a constituição bioquímica dos tecidos da cavidade oral e compreender a sua importância funcional a nível

celular, tecidual e molecular
 • Conhecer a articulação temporo-mandibular e músculos da mastigação a nível de estrutura, organização histológica e constituição molecular

  
Competências:

 • Reconhecer situações de compromisso na saúde da cavidade oral e utilizando o seu conhecimento e compreensão, diagnosticar essas alterações e
fundamentar o plano de tratamento.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Organize histologically major biomolecules present in the oral cavity tissues and how they relate;
 • Know the development of dental pieces and differentiation of tissue constituents;

 • Know the amelogenesis, dentiogénese, cementogenesis processes and development of periodontum;
 • Understand how to organize histologically major tissues of the oral cavity;

 • Understand the origin and mechanism of the main changes in tooth development;
 • Understand the histological organization and the biochemical constitution of mouth tissues and understand their functional significance cell, tissue and

molecular level
 • Know the temporo-mandibular joint and muscles of mastication in structure, histological organization and molecular constitution

 Skills:
 • Recognize situations commitment to the health of the oral cavity and using their knowledge and understanding, diagnosing these changes and explain

the treatment plan.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Organize histologically major biomolecules present in the oral cavity tissues and how they relate;
 • Know the development of dental pieces and differentiation of tissue constituents;

 • Know the amelogenesis, dentiogénese, cementogenesis processes and development of periodontum;
 • Understand how to organize histologically major tissues of the oral cavity;

 • Understand the origin and mechanism of the main changes in tooth development;
 • Understand the histological organization and the biochemical constitution of mouth tissues and understand their functional significance cell, tissue and

molecular level
 • Know the temporo-mandibular joint and muscles of mastication in structure, histological organization and molecular constitution

 Skills:
 • Recognize situations commitment to the health of the oral cavity and using their knowledge and understanding, diagnosing these changes and explain

the treatment plan.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Oral Tissues review
 • Oral Cavity embryology

 • Embryology and the tooth supporting tissues
 • Concept of Biomineralization

 • Bone Tissue histology
 • Periodontium histology
 • Dentin-Pulp Complex histology

 • Enamel histology
 • Oral Mucosal histology

 • Salivary Gland histology
 • Temporomandibular Joint

 • Muscle Tissue associated with oral cavity
 • Oral somatosensory systems

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos foram definidos de modo a permitir ao aluno a aquisição de conhecimentos fundamentais em biologia oral com especial
ênfase na estrutura tecidular, embriologia e histologia dos tecidos duros e moles da cavidade oral, assim como das estruturas musculares e articulares.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents were defined in order to enable the student to acquire basic knowledge in oral biology with special emphasis on tissue structure,
embryology and histology of the hard and soft tissues of the oral cavity, as well as joint and muscular structures.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As bases pedagógicas baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas pelo docente através de apresentações expositivas, valorizando, sempre
que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos e imagens de cortes histológicos.

  
A unidade curricular de Biologia Oral I tem a duração semestral e será avaliada da seguinte forma:

 • Realização de 2 frequências;
 • Realização de 4 mini-testes.

 • Realização de 1 trabalho
  



A avaliação continuada é calculada da seguinte forma:
 1ª Frequência (25%) + 2ª Frequência (35%) + 4 Mini-Testes (20%) + Trabalho (20%)

  
Os alunos que não obtenham nota de avaliação continuada igual ou superior a 10 valores têm acesso à época de exames.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Pedagogical bases are based on Term sessions that will be conducted by the teacher through expository presentations, valuing, whenever possible,
psychosocial interaction, relying on visual aids, library and media images of histological sections.

  
The unit of Oral Biology I have the biannual duration and will be evaluated as follows:

 • Conducting two frequencies;
 • Holding 4 mini-tests.

 • Conduct 1 work
  

Continued evaluation is calculated as follows:
 1st frequency (25%) + 2nd frequency (35%) + 4 mini-tests (20%) + Work (20%)

  
Students who do not obtain continuous assessment mark equal to or higher than 10 have access to the examination period.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As bases pedagógicas baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas pelo docente através de apresentações expositivas, valorizando, sempre
que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos e imagens de cortes histológicos, de modo a permitir
ao aluno a permitir a integração do conhecimento e a aquisição de saberes fundamentais para o desenvolvimento das competências escolares e
profissionais.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Pedagogical bases are based on Term sessions that will be conducted by the teacher through expository presentations, valuing, whenever possible,
psychosocial interaction, relying on visual aids, library and media images of histological sections, to allow the student to allow the integration of
knowledge and the acquisition of basic knowledge for the development of academic and professional skills.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Nanci, A. (2008). Ten Cate’s oral histology, 7th Edition. Elsevier Mosby.
 • Miles, T; Nuntofte B., Svensson, P. (2004). Clinical oral Physiology. Quintessence Pub, 1ª Edição.

 • Mecher, A. (2009) Basic Histology: text and atlas. Ed Lange, 12ª Edição.
 

 

Mapa X - Fisiologia

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Fisiologia

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 António José da Mota Casa Nova (72 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 •Compreender os mecanismos fisiológicos dos sistemas orgânicos.
 •Conhecer as funções gerais dos diferentes órgãos do corpo humano.

 •Compreender os mecanismos de controlo e harmonização do funcionamento orgânico
 •Estudar os principais temas de fisiologia aplicadas nomeadamente: as respostas agudas e as adaptações aos ambientes adversos

  
Competências:

 •Conhece os principais processos fisiológicos humanos.
 •Descreve os conceitos e o modo de funcionamento dos diversos aparelhos e sistemas;

 •Compreende a complexa interação entre saúde oral, nutrição, saúde geral, fármacos e doenças que possam ter impacto nos cuidados de saúde oral e
nas doenças orais.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • To understand the physiological mechanisms of organ systems.
 • Know the general functions of the various organs of the human body.

 • Understanding the mechanisms of control and harmonization of operation
 organic

 • Study the main themes applied physiology including: acute responses and adaptations to harsh environments
  

Skills:
 • Know the major human physiological processes.

 • the concepts described and the mode of operation of the various devices and systems;
 • Understand the complex interaction between oral health, nutrition, general health, drugs and diseases that can have an impact on oral health care and

oral diseases.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 PARTE 1 Organização do Organismo Humano 
 • O Organismo Humano

 • A Base Química do Vida
 • Histologia: O Estudo dos Tecidos

  
PARTE 2 Suporte e Movimento 

 • Sistema Esquelético: Histologia e Desenvolvimento
 • Sistema Esquelético: Anatomia Geral

 • Articulações e Biomecânica do Movimento Corporal 
 • Sistema Muscular: Histologia e Fisiologia

 • Sistema Muscular
  

PARTE 3 Sistemas de Integração e de Controlo 
 • Sistema Nervoso Central: Encéfalo e Medula Espinal

 



• Os Sentidos
 • Sistema Nervoso Autónomo

 • Organização Funcional do Sistema Endócrino
 • Glândulas Endócrinas

  
PARTE 4 Regulação e Manutenção 

 • Aparelho Circulatório: Sangue
 • Aparelho Circulatório: Coração
 • Aparelho Circulatório: Circulação e Regulação Periférica

 • Sistema Linfático e Imunidade
 • Aparelho Respiratório

 • Aparelho Digestivo
 • Aparelho Urinário

  
PARTE 5 Reprodução e Desenvolvimento 

 • Aparelho Sexual e Reprodutor
  

 
6.2.1.5. Syllabus:

 PART 1 of the Human Body Organization
 • The Human Body

 • The Base Chemistry of Life
 • Histology: The Tissue Study
  

PART 2 Support and Movement
 • Skeletal System: Histology and Development

 • Skeletal System: General Anatomy
 • Joints and Biomechanics of Body Movement

 • Muscular System: Histology and Physiology
 • Muscular System

  
PART 3 System Integration and Control

 • Central Nervous System: Brain and Spinal Cord
 • The Senses

 • Autonomic Nervous System
 • Functional Organization of the Endocrine System

 • Endocrine Glands
  

PART 4 Regulation and Maintenance
 • Circulatory System: Blood

 • Circulatory: Heart
 • Circulatory System: Circulation and Regulation Peripheral

 • Lymphatic System and Immunity
 • Respiratory System

 • Digestive System
 • Urinary System

  
PART 5 Reproduction and Development

 • Sexual and Reproductive Unit
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Para a compreensão da realidade de cada pessoa/comunidade é fundamental que o estudante mobilize os conhecimentos científicos, métodos e
técnicas, que permitam definir um diagnóstico que através da observação física e psicológica, utilização e interpretação dos meios auxiliares de
diagnóstico e formas de tratamento, permitam que os objetivos previamente definidos possam ser atingidos. Desta forma, para que possa compreender a
importância e contributos dos processos fisiopatológicos na execução das práticas em saúde e na doença, será necessário que o estudante reconheça a
necessidade do recurso a procedimentos científicos respeitando metodologias e processos.

 A seleção e organização dos conteúdos definidos permitem ao estudante adquirir competências que lhes possibilite identificar e compreender os
principais fenómenos fisiológicos humanos para uma prestação de cuidados em higiene oral segura.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 To understand the reality of each person / community is essential that the student mobilize scientific knowledge, methods and techniques that establish a
diagnosis that through physical and psychological observation, use and interpretation of diagnostic tests and treatment modalities, allow the previously
defined goals can be achieved. In this way, so you can understand the importance and contributions of the pathophysiological processes in the
implementation of practices in health and disease will require the student to recognize the need to use the scientific procedures respecting
methodologies and processes.

 The selection and organization of content defined allow students to acquire skills that enable them to identify and understand the major human
physiological phenomena to the provision of care in safe oral hygiene

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A UC está organizada em aulas teóricas por forma a possibilitar não só aquisição do conhecimento, mas também a mobilização de estratégias
metodológicas ativas que permitam o desenvolvimento sustentado do conhecimento. Neste processo será essencial uma participação ativa tanto dos
estudantes como do professor.

 Para tal, será utilizado o método expositivo nas aulas teóricas
  

Para a avaliação da Unidade Curricular será utilizada uma metodologia de avaliação, composta pelas componentes Teórica, através da realização de 2
(duas) provas de avaliação escrita (Individuais).

  
A classificação final resulta da média aritmética da Unidade Curricular da totalidade das avaliações.

 Nota Final = (teste1 + teste2) / 2
  

A nota final será traduzida de forma quantitativa sendo que o Estudante para obter APROVEITAMENTO deverá ter uma classificação igual ou superior a
10 valores numa Escala de 0 a 20 valores.

 Em caso de não aprovação o estudante pode ter acesso a Exame Escrito.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The course is organized in lectures in order to allow not only the acquisition of knowledge, but also the mobilization of active methodological strategies
that enable sustainable development of knowledge. In this process will be essential active participation of both students and the teacher.

 This will use the lecture method in lectures
 For the evaluation of the course will be used an evaluation methodology, which consists of Theoretical components, by performing two (2) evidence of

written assessment (Individual).
 The final grade is the arithmetic mean of the Course of all written tests.

 



Final Note = (test1 + test2) / 2
 The final grade will be translated quantitatively with the student to have positive assessment must have a rating equal to or higher than 10 on a scale from

0 to 20 points.
 In case of failure the student may have access to a Written Exam.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de ensino propostas pretendem ir ao encontro dos objetivos de aprendizagem definidos. A utilização do método expositivo pretende
dotar os estudantes dos conhecimentos e das ferramentas necessárias para, em conjunto com o seu trabalho autónomo, resolver casos que lhe sejam
apresentados e que fundamentem a sua prestação de cuidados em higiene oral

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodologies proposals aim to meet the defined learning objectives. The use of the lecture method aims to provide students with the
knowledge and tools needed to, together with its independent work, settle cases brought to their attention and to support its care in oral hygiene

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Berne R.M., Levy M. N. (1993)- Physiology, - Third Edition – St. Louis, Mosby Year Book
 • Guyton A. G. – (1995) Textbook of Medical Physiology, 9th Edition – Pensylvania, W.B. Saunders campany, 

 • Tresguerres J. A. F. (1995)- Fisiologia Humana, Interamericana . S.Paulo, McGraw - Hill
 • Wander J: A. , Sherman J. H., Luciano D. S. (1994)- Human Physiology, sixth edition –New York, McGraw-Hill

  

 

Mapa X - Imunologia

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Imunologia

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Teresa de Jesus Farinha Marques Louro (60 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 O objectivo geral da unidade curricular é o estudo do sistema imunitário nas suas várias vertentes.
  

O aluno no final desta unidade curricular deverá ser capaz de:
 • Identificar os diferentes componentes e mecanismos de funcionamento do sistema imunitário;

 • Compreender os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na resposta imunitária;
 • Identificar, interpretar e descrever os mecanismos celulares e moleculares responsáveis pelas alterações da resposta imunitária e suas implicações;

 • Integrar e relacionar as alterações da resposta imunitária à luz dos conhecimentos adquiridos;
 • Executar alguns procedimentos laboratoriais utilizados em estudos de imunologia.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The overall objective of the course is the study of the immune system in its various aspects.
  

The student at the end of this course should be able to:
 • Identify the different components and working mechanisms of the immune system;

 • Understanding the cellular and molecular mechanisms involved in the immune response;
 • Identify, interpret and describe the cellular and molecular mechanisms responsible for changes of the immune response and its implications;

 • Integrate and relate the changes of the immune response in the light of acquired knowledge;
 • Perform some laboratory procedures used in immunology studies.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Aulas teóricas
  

1. Apresentação da unidade curricular 
 2. Introdução ao estudo do sistema imunitário.

 2.1 Perspectiva histórica
 2.2 Funcionamento

 2.3 Diferentes elementos
 3. Sistema imunitário específico e não específico

 4. Orgãos, tecido e células do sistema imunitário
 5. Imunidade inata e adquirida

 6. Resposta inflamatória 
 7. Sistema do complemento

 8. Antigénios e anticorpos
 9. Complexo major de histocompatibilidade

 10. Organização da resposta imune
 11. Citoquinas e quimiocina

 12. Imunodeficiências
  

 
Aulas práticas laboratoriais

  
1 .Técnicas de obtenção e conservação do material usado imunologia

 2. Cromatografia em coluna
 3. Eletroforese de proteínas e outras moleculas

 4. Reação de imunohemólise
 5. Reação de fixação do complemento

 6. Teste ELISA 
 7. Produção de anticorpos monoclonais

 8. Outros testes de diagnóstico
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Theoretical classes
  



1. Presentation of the curricular unit
 2. Introduction to the immune system.

 2.1 Historical Perspective
 2.2 Functioning

 2.3 Different elements
 3. Specific immune system and not specific

 4. organs, tissue and cells of the immune system
 5. innate and acquired immunity

 6. Inflammatory response
 7. complement system

 8. antigens and antibodies
 9. Complex major histocompatibility

 10. Organization of the immune response
 11. Cytokine and chemokine

 12. Immunodeficiencies

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A compreensão do funcionamento do sistema imunitário, bem como a compreensão dos contributos da imunologia para a comunidade, são abordados
com a apresentação e apreensão dos conteúdos programáticos identificados.

 No que respeita às respostas imunitárias, suas dinâmicas e seus mecanismos de acção são trabalhados os conteúdos 3, 5 e 6. Ainda neste âmbito,
embora de forma mais específica considera-se que os alunos devam ser capazes de identificar outros processos de acordo com os conteúdos
programáticos dos pontos 7, 8, 9 e 10. 

 A compreensão das disfunções do sistema imunitário está relacionada com a abordagem dos conteúdos programáticos referidos no ponto 12.
 Os dois últimos objectivos serão atingidos durante a realização das aulas práticas laboratoriais, onde se espera que os alunos tenham um maior

contacto com a imunologia aplicada.
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Understanding the functioning of the immune system as well as the understanding of immunology contributions to the community, are covered in the
presentation and seizure of the identified program content.

 With respect to immune responses, their dynamics and their mechanisms of action are worked on the content 3, 5 and 6. Also in this scope, although
more specifically it is considered that students must be able to identify other processes according to the program content of paragraphs 7, 8, 9 and 10.

 Understanding the immune system dysfunctions are related to the approach of the syllabus referred to in paragraph 12.
 The last two objectives will be achieved during the performance of laboratory classes, where it is expected that students have more contact with the

applied immunology.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Existem sessões expositivas sobre os conteúdos programáticos, apoiadas em meios audiovisuais, suportes bibliográficos, etc.; aulas práticas
laboratoriais para aprofundar os temas das aulas teóricas. Sessões expositivas por parte dos estudantes, com apresentação de investigação laboratorial
ou teórica em grupo ou individualmente.

  
Avaliação

 Por frequência:
 - 2 testes escritos presenciais, individuais (65%).

 - trabalhos de investigação (grupo e/ou individuais) (15%)
 - relatórios atividades práticas (15%).

 - participação, interesse, assiduidade e comportamento (PIAC) (5%).
 Em qualquer componente é necessária classificação ≥9.5 valores.

 Só são admitidos os alunos que tenham realizado as aulas práticas laboratoriais.
 Nota final = 80% T + 15% PL + 5% PIAC

  
Exame: 

 Os alunos que não tenham obtido aprovação teórica na UC por frequência, podem ser admitidos a exame, sobre toda a matéria leccionada, obtendo
aprovação com classificação ≥ 9,5 valores.

 Nota final = 85% T + 15% PL
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 There are expositive sessions from the contents of the syllabus, supported by audiovisual media, library media, etc .; laboratory classes to deepen the
topics of the lectures. Exhibition sessions by students with laboratory research and theoretical research presentation in groups or individually.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Privilegia-se como método para aquisição e desenvolvimento de conhecimentos o método ensino/investigação/aplicação.
 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões lectivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, onde serão abordados

os conteúdos programáticos, valorizando, sempre que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos.
Serão também realizadas aulas práticas laboratoriais destinadas a aprofundar os temas das aulas teóricas. 
Tanto as aulas teóricas como as práticas vão sempre de encontro aos objectivos da unidade curricular.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Is privileged the teaching/ research and application method for acquisition and development of knowledge.
 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher, where the syllabus will be

covered, valuing, whenever possible, psychosocial interaction, relying on visual aids, library media. Laboratory classes to strengthen the lectures topics
will also be held.

 Both the lectures and the practical will always meet the objectives of the course.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Alberts, B.; Johnson, A.; Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K. & Walter, P. (2007) Molecular Biology of the Cell (5th edition). Garland Science Pp. 1392 
 • Arosa, F.; Cardoso, E. & e Pacheco, F. (2007) Fundamentos de Imunologia (2ª Edição). Lidel. Pp. 640.

 • Male, D.; Brostoff, J.; Roth, D. & (2012) Immunology (8th edition). Saunders. Pp. 482.
 • Parham, P. (2009) The immune system (3 edition). Garland Science. Pp. 608.

 • Abbas, A. & Lichtman, A. (2011) Imunologia Básica. Elsevier. Pp. 540.
 • Burmester, G.R. & Pezzutto, A. (2005) Imunologia - Texto e Atlas. Lidel. Pp. 340.

 • Janeway, C.; Travers, P. Walport, M. & Shlomchik, M. (2004) Immunobiology. Garland Science Pp. 800.
 • Palm, N.W.; Rosenstein, R.K. & Medzhitov, R. (2012) Allergic host defenses. Nature 484: 465-472. 

 • Roitt,I.; Brostoff, J. & Male, D. (2001) Immunology (6th ed.) Mosby. Pp. 480.
 

 

Mapa X - Periodontologia

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Periodontologia



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Victor Abreu Assunção (36 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Reconhecer conceitos e definições de periodontologia
 • Reconhecer os aspectos fundamentais da periodontologia

 • Reconhecer as funções do periodonto e das suas estruturas
 • Reconhecer os factores etiológicos da doença periodontal

 • Compreender os modelos de progressão da doença periodontal
 • Reconhecer os microrganismos envolvidos na doença periodontal

 • Compreender os mecanismos imunológicos envolvidos na doença periodontal
 • Reconhecer os factores epidemiológicos da doença periodontal

 • Classificar as doenças periodontais
 • Definir planos de tratamento

 • Relacionar as doenças periodontais com outras áreas da medicina dentária
 • Proporcionar competências de autonomia para a aquisição contínua de conhecimentos na área da periodontologia

  
O aluno deve adquirir competências teóricas da periodontologia, que lhe permitam realizar o diagnóstico das doenças periodontais e o estabelecimento
de planos de tratamento adequados para a intervenção personalizada para cada doente periodontal.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Recognize concepts and definitions of periodontology
 • Recognize the fundamental aspects of periodontology

 • Recognize the periodontal functions and their structures
 • Recognize the etiological factors of periodontal disease

 • To understand the progression of periodontal disease models
 • Recognize the microorganisms involved in periodontal disease

 • Understanding the mechanisms involved in periodontal disease
 • Recognize the epidemiological factors of periodontal disease

 • Sort periodontal diseases
 • Define treatment plans

 • Relate periodontal disease to other areas of dentistry
 • Provide autonomy skills for continuous acquisition of knowledge in the field of periodontology

  
The student must acquire theoretical skills of periodontology, to help you make the diagnosis of periodontal diseases and the establishment of treatment
plans appropriate for the personalized intervention for each periodontal disease.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Periodontologia:
 • Conceitos gerais e definição;

 • Anatomia e função do periodonto;
 • Microbiologia da doença periodontal

 Doença periodontal:
 • Patogénese;

 • Modelos de progressão;
 • Histopatologia;

 • Imunologia;
 • Epidemiologia;

 o Factores de risco
 o Factores etiológicos

 Classificação das doenças periodontais:
 • Gengivite;

 • Periodontite crónica e agressiva;
 • Abcesso periodontal;

 • Lesões endo-periodontais;
 • Plano de tratamento da doença periodontal;

 Relação da periodontologia com:
 • Prostodontia;

 • Ortodontia;
 • Implantologia.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Periodontology:
 • General concepts and definition;

 • Anatomy and function of the periodontium;
 • Microbiology of Periodontal Disease

 Periodontal Disease:
 • pathogenesis;

 • progression models;
 • Histopathology;

 • Immunology;
 • Epidemiology;

 risk factors
 the etiologic factors

 Classification of periodontal diseases:
 • Gingivitis;

 • chronic and aggressive periodontitis;
 • periodontal abscess;

 • endo-periodontal lesions;
 • periodontal disease treatment plan;

 Periodontology the relationship with:
 • Prosthodontics;

 • Orthodontics;
 • Implantology.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 



Os conteúdos programáticos foram desenhados de modo a permitir ao aluno a aquisição de conhecimentos na área da periodontologia, com o objectivo
de permitir ao aluno utilizar os saberes desta área científica no desenvolvimento das suas atividade escolares, clinicas e de investigação em ambiente
clinico profissional.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents are designed to enable the student to acquire knowledge in the field of periodontology, in order to enable the student to use the knowledge
in this scientific area in the development of their school activity, clinics and research in professional clinical environment.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 METODOLOGIA:
  

A Periodontologia é uma disciplina semestral ministrada no 1º semestre do 2º ano da Licenciatura em Higiene Oral. A sua carga horária total e de 36
horas.

 As aulas correspondem a uma exposição teórica com recurso a meios visuais.
  

AVALIAÇÃO:
  

A avaliação da disciplina é composta pelo resultado de duas frequências teóricas.
  

AVALIAÇÃO FINAL = 40% primeira frequência + 60% Segunda frequência.
  

O aluno para obter passagem na disciplina tem que ter NOTA FINAL ≥ 10 valores. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 METHODOLOGY:
  

The Periodontology is a semester course taught in the 1st semester of the 2nd year of the Degree in Oral Care. Its total hours and 36 hours.
 The classes correspond to a theoretical presentation using visual means.

  
EVALUATION:

  
The evaluation of the subject consists of the result of two theoretical frequencies.

  
FINAL EVALUATION = 40% + 60% first frequency Second frequency.

  
The student for passage in the discipline have to be FINAL NOTE ≥ 10.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As bases de ensino baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas através da exposição do conteúdo programático pelo docente, apoiando-se em
meios audiovisuais e suportes bibliográficos.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Teaching bases are based on sessions that will be conducted by exposing the syllabus by the teacher, relying on visual aids and bibliographic supports.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Darby M, Walsh M. (2010). Dental hygiene theory and practice. 3rd Edition. St. Louis - Missouri: Saunders Elsevier:
 • Major, M.Ash Jr, D, M, Dr h. c, (2010). Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology and occlusion. 9th Edition. St. Louis – Missouri: Saunders Elsevier.

 • Wilkins E. (2009). Clinical practice of the dental hygienist. 10th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Axelsson P. (2004). Preventive Materials, Methods and programs, vol 4. Sweden: Quintessence books.

 • Lindhe J. (2008) Clinical Periodontology and implant dentistry, 5th Ed. Singapore: Blackwell Munksgaard.
 

 

Mapa X - Higiene Oral III

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Higiene Oral III

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Henrique Pedro Soares Luís (48 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
  Adquirir conhecimentos para desempenho de técnicas preventivas aplicá-los no contexto clínico

  Elaborar, analisar e discutir planos de tratamento em Higiene Oral
  Utilizar a técnica de Problem Based Learning na aquisição de conhecimentos

  Adquirir conhecimentos para o desenvolvimento de competências de autoaprendizagem
  

O aluno deve:
  Identificar os problemas orais encontrados e elaborar um plano de tratamento adequado

  Discutir problemáticas relacionadas com saúde oral através da discussão de casos clínicos
  Avaliar e discutir um diário dietético de ingestão de hidratos de carbono fermentescíveis

  Executar técnicas de remoção de depósitos moles e duros da superfície dentária
  Reconhecer pacientes de risco para utilização de destartarizadores ultrassónicos e curetas

  Analisar, registar e interpretar corretamente os dados recolhidos na consulta
  Avaliar a eficácia do tratamento efetuado

  Reencaminhar o paciente para tratamento de problemas orais detectados
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
  To acquire knowledge for preventive techniques of performance apply them in the clinical setting

  Develop, analyze and discuss treatment plans in Oral Hygiene
  Use the Problem Based Learning technique to acquire knowledge

  To acquire knowledge for the development of self-learning skills
  



The student must:
  Identify found oral problems and develop an appropriate treatment plan

  Discuss issues related to oral health through clinical case discussions
  Evaluate and discuss a dietary daily intake of fermentable carbohydrates

  Perform removal techniques of soft and hard deposits from the tooth surface
  Recognize risk patients for use of ultrasonic scallers and curettes

  Analyze, record and correctly interpret the data collected in the query
  Assess the effectiveness of the treatment

  Forward the patient for the treatment of oral problems detected

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

  Selantes de fissura
 o Composição

 o Importância
 o Recomendação

 o Avaliação do risco à cárie dentária
 o Seleção clinica e radiográfica de dentes 

 o Tipos
 o Informação a dar ao paciente

 o Técnica de aplicação
 o Avaliação da retenção

  Destartarizadores
 o Diferenciar destartarizadores

 o Definir os mecanismos de ação dos destartarizadores
 o Descrever as contra-indicações/ efeitos indesejáveis do destartarizador

 o Descrever os principais passos e precauções a ter na utilização dum aparelho destartarizador
 o Técnica de utilização

  Flúor
 o Processos de desmineralização Vs remineralização das estruturas dentárias

 o Factores de risco Vs protetores das estruturas dentárias
 o Cárie dentária Vs Flúor

 o Formas aplicação do flúor
  Sistémico

  Tópico
 o Técnica aplicação de flúor

  Flúor em gel
  Verniz de flúor

 o Flúor Vs Fluorose
 o Avaliação da necessidade do uso de fluoretos

  Nutrição
 o Nutrição Vs saúde oral

 o Avaliação dieta
  Discussão de casos em Problem Based Learning

  Curetas Gracey
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

  fissure sealants
 Composition

 the Importance
 the Recommendation

 the risk assessment to tooth decay
 the clinical and radiographic selection of teeth

 the Types
 the information to give the patient

 application technique
 Evaluation of retention
  Scallers

 Scallers Differentiating
 Define the mechanisms of action of destartarizadores

 Describe the contraindications / side effects of ultrasonic scaler
 o Describe the main steps and precautions to be taken in the use of a scaler unit

 the use of technology
  Fluoride

 the demineralization processes Vs remineralization of dental structures
 the risk factors Vs protectors of dental structures

 the Dental caries Vs Fluoride
 Shapes application of fluoride
  Systemic

  Topic
 the Technical fluoride application

  Fluoride gel
  fluoride varnish

 Fluoride Vs fluorosis
 Evaluation of the need for the use of fluorides

  Nutrition
 the Nutrition Vs oral health

 the diet Rating
  Discussion of cases in Problem Based Learning

  Gracey Curettes

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A aprendizagem da profissão de higienista oral baseia-se na aquisição de conhecimentos e competências necessárias para a realização das técnicas
relativas à prática clinica de higiene oral, mas também para a avaliação das necessidades de saúde dos indivíduos que procuram o higienista oral em
diferentes aspetos que estão relacionados com a saúde oral e, também, com a saúde geral.

 Os conteúdos programáticos dão resposta aos objetivos formulados e proporcionam ao aluno a aquisição de saberes e competências adequados a esta
fase da sua aprendizagem.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Learning the dental hygienist profession is based on the acquisition of knowledge and skills necessary to perform the technical information concerning
the clinical practice of oral hygiene, but also for evaluating the health needs of individuals seeking dental hygienist in different aspects that is related to
oral health, and also to the general health.

 The contents respond to the formulated objectives and provide the student to acquire relevant knowledge and skills to this stage of training.



 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas correspondem a uma exposição teórica com recurso a meios visuais e serão complementadas por demonstrações práticas. As aulas práticas
decorrem no laboratório de Higiene Oral e visam a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

  
A avaliação da disciplina é contínua, não tendo exame final.

  
A avaliação tem uma componente teórica e outra prática. Não podendo o aluno obter em qualquer dos componentes uma classificação inferior a 10
valores.

  
AVALIAÇÃO TEÓRICA = 40% (1ª frequência) + 50% (2ª frequência) + 10% (participação PBL)

 AVALIAÇÃO PRÁTICA = 100% execução de atividades de práticas clínicas
 AVALIAÇÃO FINAL = 50% componente teórica + 50% componente prática

  
O aluno para obter passagem na disciplina tem que ter NOTA FINAL ≥ 10 valores. Não podendo ser negativa em nenhuma das componentes teórica e
prática.

 A aprovação na disciplina de HO III é obrigatória para transitar para a HO IV.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes correspond to a theoretical presentation using visual media and will be complemented by practical demonstrations. Practical classes take
place in the Oral Hygiene laboratory and aim at practical application of acquired knowledge.

  
The evaluation of the subject is continuous, with no final examination.

  
The assessment has both a theoretical and a practical part. Unable to get the student in any of the components score less than 10 points.

  
EVALUATION THEORY = 40% (1st frequency) + 50% (2nd frequency) + 10% (PBL participation)

 EVALUATION PRACTICE = 100% implementation of clinical practice activities
 FINAL EVALUATION = 50% theoretical + 50% practical component

  
The student for passage in the discipline have to be FINAL NOTE ≥ 10. Can not be negative in any of the theoretical and practical components.

 The success in the course of HO III is required to switch over to the HO IV.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As bases de ensino baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas através da exposição do conteúdo programático pelo docente, apoiando-se em
meios audiovisuais e suportes bibliográficos. 

 Serão realizadas aulas práticas para aplicação de alguns procedimentos abordados na unidade curricular e possibilitar ao aluno a experiência em
promoção de saúde oral em contexto real clinico.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Teaching is based on sessions that will be conducted by exposing the syllabus by the teacher, relying on visual aids and bibliographic supports.
 Application to practical classes will be held some procedures covered in the course and to enable the student to experience in oral health promotion in

real clinical context.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

  Darby M. & Walsh M. (2010). Dental hygiene theory and practice. (3rdEd). St. Louis - Missouri: Saunders Elsevier.
  Major M. & Ash Jr D. (2010) Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology and occlusion. (9thEd). St. Louis – Missouri: Saunders Elsevier.

  Nield J. & Houseman GA. (2008). Fundamentals of periodontal instrumentation. (6thEd). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer.
  Molinari J. & Harte J. (2009). Cottone’s Practical Infection Control In Dentistry. (3rdEd) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

  Wolf H. & Hassell T. (2006) Color Atlas of Dental Hygiene: Periodontology. New York: Thieme. 
  Wilkins E. (2009) Clinical practice of the dental hygienist. (10thEd). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

  Felton A., Chapman A. & Felton S. (2009) Basic guide to oral health education and promotion. Iowa: Wiley-Blackwell.
  Axelsson P. (2004). Preventive Materials, Methods and programs, vol 4. Sweden: Quintessence books.

 
 

Mapa X - Higiene Oral Escolar e Comunitária II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Higiene Oral Escolar e Comunitária II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos André Bastos Lopes (36 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objetivo geral: Capacitar o aluno para promover o planeamento, a integração e a participação em atividades de saúde oral escolar. Esta disciplina
proporciona a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos em HOEC I.

  
Objetivos específicos:

 • Implementar o PNPSO no 1ºciclo do Ensino Básico;
 • Executar trabalho em equipa com os professores e alunos da escola onde se desenvolvem as atividades;

 • Executar as atividades planeadas no âmbito do PNPSO;
 • Organizar arquivos referentes às atividades desenvolvidas;

 • Sensibilizar os técnicos de educação para a colaboração nas atividades propostas;
 • Elaborar um projeto programa para a população a designar.

 • Elaborar um relatório das atividades de saúde escolar;
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • General Objective: 
 To enable students to promote the planning, integration and participation in school oral health activities. This course provides the practical application of

theoretical knowledge acquired in HOEC I.
  

• Specific objectives:
 Implement the PNPSO in 1st cycle of basic education;

 Run teamwork with teachers and students of the school where they develop activities;
 Perform activities planned under PNPSO;



Organize files relating to the activities;
 Raise awareness among education professionals to collaborate in the proposed activities;

 Develop a draft program for the population to be designated.
 Prepare a report of school health activities;

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Saúde oral em saúde infantil;
 • Saúde oral na adolescência;

 • Saúde oral em ambiente escolar;
 • Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral;

 • Protocolos de Saúde Oral em Saúde Escolar;
 • Normas para a elaboração de um projeto de programa e de um relatório de atividades;

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Oral health in child health;
 • Oral health in adolescence;
 • Oral health in the school environment;

 • National Program of Oral Health Promotion;
 • Oral Health protocols in School Health;

 • Standards for the preparation of a draft program and an activity report;
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A unidade curricular aborda a saúde oral no contexto da saúde infantil e na adolescência de forma a transmitir conceitos e metodologias de promoção de
saúde oral deste segmento populacional, que integra o parque escolar onde serão desenvolvidas as atividades práticas.

 É realizado um enquadramento ao Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, onde são analisados os objetivos, finalidades e atividades, bem como
análise a circulares normativas, referentes ao mesmo, para os alunos terem conhecimento das finalidades e metodologias da sua intervenção na
comunidade escolar.

 Os conteúdos estão programados para proporcionar ao aluno, suporte e autonomia para a implementação de atividades relacionadas com o PNPSO, e a
integração em ambiente escolar, desenvolvendo competências sociais com a população alvo e técnicos de educação, sendo capaz de planear,
desenvolver e avaliar um programa de saúde oral em ambiente escolar e elaborar um relatório do programa.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The course addresses the oral health in the context of child health and adolescence to convey concepts and methodologies of oral health promotion of
this population segment, which includes the school park where practical activities will be developed.

 It is carried out a framework to the National Oral Health Promotion, where the objectives are analyzed aims and activities as well as analysis to regulatory
circulars, concerning the same, so that students knowledge of the purposes and methods of its intervention in the school community.

 The contents are scheduled to provide the student, support and autonomy for the implementation of activities related to the PNPSO, and integration into
the school environment, developing social skills with the target population and education professionals, being able to plan, develop and evaluate a oral
health program in the school environment and prepare a report of the program.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Exposição de temas para preparar os alunos para desenvolver estratégias de mudanças comportamentais e promoção de hábitos saudáveis. A prática
possibilita experiência em promoção de saúde oral em saúde escolar.

 Os alunos são responsáveis por planear, desenvolver, e avaliar as tarefas atribuídas dentro dos prazos estabelecidos. As atividades são previamente
apresentadas ao docente para aprovação.

 Avaliação:
 Teórica 30% - Frequência

 Prática 70% - Execução práticas (40%) + Projeto Programa (10%) + Relatório (20%) 
 Aprovação NOTA FINAL ≥ 10 valores e em ambas as componentes. Aprovação obrigatória para transição para HOEC III.

 Caso o aluno reprove na componente teórica terá acesso à época de exames onde terá hipótese de aprovação em exame teórico. A nota final
corresponderá a 30% da nota do exame teórico + 70% da nota de avaliação prática obtida na avaliação contínua.

 No caso de nota negativa na componente prática ou em ambas as componentes, o aluno ficará reprovado sem acesso a exame.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Exhibition topics to prepare students to develop behavior change strategies and promotion of healthy habits. The practice provides experience in
promoting oral health in school health.

 Students are responsible for planning, developing, and evaluating assigned tasks within the set deadlines. Activities are previously submitted to the
teacher for approval.

 Reviewed
 Theoretical 30% - Test

 Practice 70% - Practical Implementation (40%) + Program Project (10%) + Report (20%)
 Approval FINAL NOTE ≥ 10 points and in both components. Mandatory approval for transition to HOEC III.

 If a student failing the theoretical component will have access to the examination period where you have chance of approval in theory test. The final grade
of UC correspond to 30% of the grade of the theory test + 70% Note practical assessment obtained in the continuous assessment.

 In the case of failing grade in the practical component or both components, the student will fail without access to examination.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 É abordada a saúde oral no contexto da saúde infantil e na adolescência de forma a transmitir conceitos e metodologias de promoção de saúde oral onde
serão desenvolvidas as atividades da componente prática.

 É realizado enquadramento ao PNPSO, onde serão analisados os seus objetivos, finalidades e atividades 
 É também realizado enquadramento do PNPSO e análise a circulares normativas referentes ao mesmo, para que os alunos tenham conhecimento das

finalidades da sua intervenção na comunidade escolar, bem como da metodologia a utilizar.
 Os conteúdos os estão programados para proporcionar ao aluno, suporte e autonomia para a implementação de atividades relacionadas com o PNPSO, e

a sua integração em ambiente escolar, desenvolvendo competências sociais com a população alvo e técnicos de educação, sendo capaz de planear,
desenvolver e avaliar um programa de saúde oral em ambiente escolar e elaborar um relatório do programa realizado.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 It is addressed to oral health in the context of child health and adolescence to convey concepts and methodologies of oral health promotion where the
practical component activities will be developed.

 It is performed framework to PNPSO where your goals, objectives and activities will be analyzed
 It also held the PNPSO framework and analysis to regulatory circulars concerning the same, so that students are aware of the purposes of his

intervention in the school community as well as the methodology to be used.
 The content are scheduled to provide the student, support and autonomy for the implementation of activities related to the PNPSO, and their integration

in the school environment, developing social skills with the target population and education professionals, being able to plan, develop and evaluate a
program of oral health in the school environment and prepare a report of the performed program.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Axelsson, Per D.D.S. (2004), Preventive Materials, Methods and Programs, Quintessence Books.
 - Felton, A., Chapman, A. (2009). Basic Guide to Oral Health Education and Promotion, Simon Felton.



- PORTUGAL, Ministério da Saúde – Direção-Geral da Saúde (2005) Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. Lisboa: Direção-Geral da Saúde
 - Wilkins, E.M. (2009). Clinical Practice of Dental Hygienist, 10ª ed., Ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

 
 

Mapa X - Língua Estrangeira Técnica III – Inglês III

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Língua Estrangeira Técnica III – Inglês III

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Luísa da Costa Falcão Murta (25 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os objectivos da Unidade Curricular são os de permitir aos alunos a leitura de manuais e artigos relativos à sua área de conhecimento. A práctica de
actos de fala está orientada de forma a permitir aos alunos uma fluência aceitável em contextos relacionados com a sua área de forma a facilitar a sua
incorporação no mercado de trabalho. 

 São ainda considerados três objectivos específicos: teóricos (1), práticos (2) e metodológicos (3): 
 1. Consolidação das principais estruturas e funções da língua inglesa e o desenvolvimento das competências linguísticas básicas.

 2. Compreensão linguística: compreender informação técnica; produção linguística: comunicar fluentemente tópicos da vida quotidiana, discutir
enunciados abstractos e culturais, escrever cartas. 

 3. Participação activa e desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes no seu processo de aprendizagem. 
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The UC English aim is that the students can face manuals and articles related to their area of knowledge. Speaking practice will be orientated toward the
students’ achieving an acceptable degree of fluency in contexts related to their area in order to facilitate a smooth and prompt incorporation into the
English-speaking work market. 
There are three types of specific course goals: theoretical (1.), practical (2.) and methodological (3.): 

 1. consolidation of the main structures and functions of the English language and the development of the basic linguistic competences. 
 2. linguistic comprehension understanding technical information; linguistic production, communicate fluently everyday topics, discuss abstract and

cultural topics. 
3. active participation of students, the development of their critical thinking process and of their in own learning process. 

  
At the end of the Curricular Unit the student is expected to have initiated ed level B1.2. of the QECRL

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Anatomia Humana 
 UNIT 1. 

 A. Anatomia humana. Textos e extractos audio. 
 B. A história clínica do doente. Fazer perguntas sobre problemas actuais ou passados envolvendo os vários sistemas do corpo humano. 

  
UNIT 2. 

 A. Anatomia Oral. Textos e extractos audio.
 B. Prática e simulações 

 UNIT 3. 
 A. As doenças da boca. 

 B. Explicar problemas aos doentes. Aconselhar
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 UNIT 1. 
 C. Human Anatomy. Texts and listening extracts. 

 D. The patient clinical history. Asking questions to gather information about current or past problems involving the various body systems. Question
clauses and purpose sentences. Time clauses. 

  
UNIT 2. 

 C. Oral anatomy. Texts and listening extracts. 
 D. Practice. 

  
UNIT 3. 

 C. Diseases of the mouth.
 D. Explaining problems to patients. Advising.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Cada Unidade está estruturada em duas secções: a secção A introduz os aspectos em estudo através de textos escritos e materiais audiovisuais; a
secção B desenvolve de forma práctica (oral e/ou escrita) os diferentes aspectos introduzidos na secção A assegurando assim a coerência entre os
conteúdos e os objectivos da Unidade Curricular.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Each unit tis structured in two sections: section A introduces study subjects trough written texts and audio-visual materials; section B aims to develop in
a practical way (oral and/or written) the different subjects introduced in section A assuring the coherence between the contents and objectives of the
Curricular Unit.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia terá por base a análise, dirigida e/ou em grupo, de documentos específicos da área de formação dos alunos bem como a utilização de
técnicas de simulação, de forma a desenvolver em simultâneo as diferentes competências. As actividades a desenvolver terão um carácter
predominantemente prático. Os alunos serão incentivados a intervir nas aulas, por intermédio de debates sobre a sua área de estudo. 

 Avaliação contínua: Trabalho Oral (35%) +Teste Escrito (45%) + Participação oral e efectiva nas horas de contacto (20%). São aprovados os alunos cuja
média ponderada das componentes de avaliação seja igual ou superior a 10 valores.

 Exame: teste escrito (50%) + prova oral (50%), obrigatórios. O acesso à prova oral é garantido desde que o aluno tenha uma classificação = ou > a 7,5
valores no teste escrito.

 Estudantes com estatuto especial ou mobilidade: Teste escrito (50%) + Apresentação Oral (50%) sobre um dos temas presentes no programa. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology will be focused in the analysis of written and specific documents of the students’ areas as well as role-play situations, aiming to
unblock the simultaneous development of different skills. Activities developed in class will be predominantly practice. Students will be called to take



active part in the activities through debates and discussions about their area of study. 
 
Continuous Evaluation: Oral Presentation (35%) + Written test (45%) + Active participation in class and scheduled tutorials (20%). Students are approved
when the pondered average is equal or superior to 10 points (valores) 

 Exam: written test + oral test (50% + 50%). Access to the oral test is achieved by grading = or > a 7,5 points (valores) in the written test. 
 Students with special mobility or status: Written Test (50%) + Research and oral presentation about the themes of one of the Units in the Contents (50%) 

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de ensino e os materiais utilizados são especialmente dirigidos aos estudantes de forma a consolidar e desenvolver o seu
conhecimento da Língua Inglesa permitindo a sua aplicação em futuros contextos de trabalho. As sessões consistem na utilização da Língua Inglesa
(gramática e vocabulário). As sessões são simultaneamente direccionadas para as competências ditas produtivas (falar e escrever) bem como às
competências passivas (ler e ouvir).

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methodology and materials for this course are primarily focused on the student’s consolidation and widening of their previous knowledge of English
so that they can apply it to the specific needs of their degree. The sessions will consist of use of English, grammar and vocabulary. The sessions will also
focus on the productive skills (speaking and writing) and the so-called passive skills (reading and listening).

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Devido à não existência de Bibliografia adaptada às necessidades da Unidade Curricular, os materiais de apoio utilizados nas aulas serão fornecidos aos
alunos pelo professor. 

  
Materiais online: 

  
BBC www.bbc.co.ukBellenglish (First Certificate) - http://www.bellenglish.com/

 The English Language Centre Oxford (First Certificate) - http://www.elcox.co.uk/
 English Page (General) - http://www.englishpage.com/

 English Space - http://www.englishspace.ort.org/
  

DICIONÁRIOS
 1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Third Edition. (2008). Cambridge University Press.

 2. Cambridge Learner’s Dictionary. (2007). Cambridge University Press.
 3. Oxford Business English Dictionary for learners of English. (2009). Oxford University Press.

  
GRAMÁTICAS

 1. English Grammar in Use with Answers. Third Edition, (2004). Cambridge University Press.
 2. Oxford Learner’s Grammar. (2009). Oxford University Press.

 
 

Mapa X - Fisiopatologia

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Fisiopatologia

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Eduardo Augusto Freixo Mendes Ribeiro (60 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 • Conhecer os principais processos fisiopatológicos do adulto e idoso;

 • Identificar sinais e sintomas das principais patologias do adulto;
 • Conhecer o tratamento médico e cirúrgico das principais patologias do adulto;

 • Identificar as indicações gerais dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica;
 • Conhecer os principais processos terapêuticos;

 • Identificar os efeitos desejáveis dos processos terapêuticos;
 • Identificar as complicações decorrentes dos processos terapêuticos.

  
No final da unidade curricular o aluno;

 • Conhece os principais processos fisiopatológicos do adulto e idoso;
 • Conhece o tratamento médico e cirúrgico das principais patologias do adulto e idoso.

 • Identifica as indicações gerais dos meios complementares de diagnóstico e terapêuticos;
 • Identifica e define os meios complementares de diagnóstico e terapêuticos utilizados nos diferentes sistemas do corpo humano e descreve as suas

indicações e contra-indicações.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 objectives:
 • To know the main pathophysiological processes of adult and elderly;

 • To identify signs and symptoms of the main pathologies of adult;
 • Know the medical and surgical treatment of the main pathologies of adult;

 • To identify the general indications of additional means of diagnosis and therapy;
 • To know the main therapeutic procedures;

 • To identify the desirable effects of therapeutic procedures;
 • Identify the complications of therapeutic processes.

  
At the end of the curricular unit the student;

 • Knows the main pathophysiological processes of adult and elderly;
 • Know the medical and surgical treatment of the main pathologies of adult and elderly.

 • Identifies the general indications of supplementary diagnostic and therapeutic;
 • Identifies and defines the supplementary diagnostic and therapeutic use in the various systems of the human body and describes its indications and

contraindications.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Conceito de doença
 • Anamenese

 • Exame objetivo
 



• Manifestações clínicas
 • Diagnóstico(s)

 • Exames complementares de diagnóstico
 • Tratamento(s)

 • Patologias do Sistema Respiratório
 • Patologias do Sistema Cardiovascular

 • Patologias do Sistema Neurológico
 • Patologias do Sistema Renal e Trato Urinário

 • Oncologia
 • Digestivo

 • Endocrinologia
 • Hematologia

 • Ortotraumatologia
 • Doenças Profissionais

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Concept of disease 
 • anamnesis 

 • objective exam 
 • Clinical manifestations 

 • Diagnosis (s) 
 • Diagnostic complementary exams

 • Treatment (s) 
 • Diseases of the Respiratory System 

 • Diseases of the Cardiovascular System 
 • Diseases of the Neurological System 

 • Diseases of the Renal System and Urinary Tract 
 • Oncology 

 • Digestive 
 • Endocrinology 

 • Hematology 
 • Ortotraumatologia 

 • Occupational Diseases

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Para a compreensão da realidade de cada pessoa/comunidade é fundamental que o estudante mobilize os conhecimentos científicos, métodos e
técnicas, que permitam definir um diagnóstico que através da observação física e psicológica, utilização e interpretação dos meios auxiliares de
diagnóstico e formas de tratamento, permitam que os objetivos previamente definidos possam ser atingidos. Desta forma, para que possa compreender a
importância e contributos dos processos fisiopatológicos na execução das práticas em saúde e na doença, será necessário que o estudante reconheça a
necessidade do recurso a procedimentos científicos respeitando metodologias e processos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 To understand the reality of each person / community is essential that the student mobilize scientific knowledge, methods and techniques that establish a
diagnosis that through physical and psychological observation, use and interpretation of diagnostic tests and treatment modalities, allow the previously
defined goals can be achieved. In this way, so you can understand the importance and contributions of the pathophysiological processes in the
implementation of practices in health and disease will require the student to recognize the need to use the scientific procedures respecting
methodologies and processes.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As metodologias de Ensino visam o alcançar dos objetivos de aprendizagem propostos, através das Horas de contacto Teóricas e práticas, envolvendo
metodologias ativas, participativas e colaborativas sobretudo para:

  
Para a avaliação da Unidade Curricular será utilizada uma metodologia de avaliação, composta pelas componentes Teórica e Teórico-Prática, através da
realização de três (3) provas de avaliação escrita (Individuais), utilizando questões abertas, com a duração de duas horas cada prova, e que incidirá sobre
os conteúdos programáticos abordados ao longo da Unidade Curricular.

  
A nota da Prova de Avaliação Escrita será traduzida de forma quantitativa na Escala de Classificação ECTS: Excelente (18-20 valores); Muito Bom (16-
17,9 valores); Bom (14-15,9 valores); Satisfaz (12-13,9 valores); Suficiente (10-11,9 valores) e Insuficiente (<10 valores).

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The Teaching methodologies aimed at achieving the proposed learning objectives through the theoretical and practice contact hours involving active,
participatory and collaborative methodologies especially for:

  
For the evaluation of the curricular unit will be used an evaluation methodology, consisting of the theoretical and theoretical-practical components, by
performing three (3) evidence of written assessment (Individual) using open questions, lasting two hours each test and that focus on the syllabus covered
throughout the Course.

  
The writing evaluationtest will be translated quantitatively in the ECTS rating scale: Excellent (18-20 points); Very Good (16 to 17.9 points); Good (14 to
15.9 points); Satisfies (12 to 13.9 points); Enough (10 to 11.9 points) and enough (<10 points).

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A unidade curricular está organizada em aulas teóricas e teórico-práticas por forma a possibilitar não só aquisição do conhecimento, mas também a
mobilização de estratégias metodológicas ativas que permitam o desenvolvimento sustentado do conhecimento.

 Para tal, será utilizado o método expositivo, complementado com atividades simuladas em sala de aula/laboratório e visitas de estudo a instituições de
saúde (componentes teórico-práticas). A exposição teórica, associada às vivências em práticas simuladas de uma forma articulada, irá permitir a
obtenção dos objetivos propostos.

 A avaliação contínua como estratégia importante, o estudante, durante as sessões letivas de contacto direto, será confrontado com a análise de várias
componentes teóricas e teórico-práticas, o que permitirá uma reflexão sobre as várias temáticas científicas, de forma que o levem a encontrar as
respostas corretas e mais adequadas para cada uma das situações.

  
As metodologias de Ensino visam o alcançar dos objetivos de aprendizagem propostos, através das Horas de contacto Teóricas e práticas, envolvendo
metodologias ativas, participativas e colaborativas sobretudo para:

 - Explicar os conceitos dos processos fisiopatológicos e faz associações através da identificação de quadros clínicos da doença.
 - Aplicar o conhecimento dos processos de formação da doença e define os possíveis diagnósticos. 

 - Aplicar o pensamento crítico e as técnicas de observação física e comportamental.
 - Ver o indivíduo, a família e a comunidade numa perspetiva holística que tem em conta as múltiplas determinantes da saúde e da doença.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The curricular unit is organized in theoretical and theoretical-practical in order to allow not only the acquisition of knowledge, but also the mobilization of
active methodological strategies that enable sustainable development of knowledge.



This will use the expositive method, complete with simulated activities in the classroom / lab and study the health facility visits (theoretical and practical
components). The theoretical exposure, associated with experiences in simulated practices in an articulate manner, will enable the achievement of
objectives.

 Continuous assessment as an important strategy, the student, during direct contact sessions, will be faced with the analysis of various theoretical and
theoretical-practical components, which will reflect on the various scientific themes, in order to take him to find the correct answers and more appropriate
for each situation.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Adair, O. & Havranek, E. (1996). Segredos em cardiologia : respostas necessárias ao dia-a-dia em ronda, na clínica, em exames orais e escritos. Porto
Alegre: Artes Médicas.

 • AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS. (1996). Emergências médicas. 
 • (4ª ed). Rio de Janeiro : McGraw-Hill.

 • (1997) Assistência cardiovascular. Lisboa: Verbo.
 • Barbara, M. & Nancy K. (2002) - Anatomia e fisiologia do corpo humano saudável e enfermo. Barueri: Manole.

 • Barros, E. (1999). Nefrologia : rotinas, diagnóstico e tratamento. (2ª ed). Sao Paulo : Artes Mdicas.
 • Bethlem, N. (1995). Pneumologia. (4ª ed). São Paulo : Editora Atheneu.

 • Casciato, D.; Lowitz, A. [et al.] (1991). Manual de oncologia clínica. (2ª ed). Rio de Janeiro : MEDSI.
 • Chagas, A. & Ferreira, J. (2004). Pronto-socorro cardiológico. São Paulo : Atheneu.

 • Diepenbrock, N. (2005). Cuidados intensivos. (2ª ed). Rio de Janeiro: Editora LAB.
 • Gartner, L. & Hiatt, J. (1999). Tratado de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

 
 

Mapa X - Genética Molecular Humana

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Genética Molecular Humana

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Cátia Sofia Pinheiro Serralha (48 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 • Conhecer e interpretar a organização do genoma humano, sua variabilidade, evolução, transmissão e expressão génica;

 • Compreender a perspectiva da transmissão e do papel dos genes no funcionamento do organismo e da sua importância em fenómenos patológicos;
 • Compreender a contribuição dos genes para a patologia de doenças humanas, com particular enfase nas doenças com maior impacto para a higiene

oral;
 • Proporcionar aos Higienistas Orais a compreensão da contribuição dos genes para a patologia de doenças humanas.

  
Competências:

 • Conhecer o genoma humano de um ponto de vista estrutural e funcional;
 • Reconhecer e compreender a relação genótipo-fenótipo de um indivíduo;
 • Compreender a organização do genoma humano, sua variabilidade e evolução;

 • Compreender a inter-relação existente entre a genética e a patologia humana;
 • Compreender a contribuição dos genes para a patologia de doenças humanas com particular enfase nas doenças com maior impacto para a higiene

oral.
  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
 • Understand and interpret the human genome organization, its variability, evolution, transmissions and gene expression

 • Understand the transmission perspective and the genes role in the organism functioning and its importance to pathological phenomena
 • Understand the contribution of genes to the human disease pathology, with particular emphasis on diseases with the greatest impact on oral hygiene

 • Provide to the Oral Hygienists, the understanding of the genes contribution to the human diseases pathology
  

Skills: 
 • Know the human genome from a structural and functional point of view

 • Recognize and understand the genotype-phenotype relationship of an individual
 • Understand the human genome organization, its variability and evolution

 • Understand the interrelationship between genetics and human pathology
 • Understanding the genes contribution to the human diseases pathology with particular emphasis on diseases with the bigger impact on oral hygiene

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Introdução à Genética
 o As leis de Mendel.

 o O conceito de gene.
 o Interacção entre genes.

 o Padrões de hereditariedade.
 o Exercícios de genética Mendeliana.

 • Genética Molecular
 o DNA: o material genético.

 o Estrutura molecular do DNA.
 o Replicação do DNA.

 o Origem das mutações e mecanismos de reparação.
 • Genética Humana

 o Do ovo ao indivíduo.
 o Organização do genoma humano.

 o Evolução do genoma humano.
 o Mutação e instabilidade do genoma humano.

 • Bases Genéticas da Patologia
 o Exemplos de patologias, seu tratamento e diagnóstico.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Introduction to Genetics
 o Mendel's laws

 o Gene Concept.
 o Interaction between genes.



o Inheritance patterns .
 o Genetic Mendelian exercises .

 • Molecular Genetics
 o DNA : genetic material.

 o Molecular structure of DNA .
 o DNA replication .

 o Mutations Origin and repair mechanisms.
 • Human Genetics

 o From the egg to the individual.
 o Human genome Organization.

 o Human genome Evolution.
 o Human genome Mutation and instability.

 • Genetic Bases of Pathology
 o Examples of the disorders, the treatment and diagnosis.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos leccionados, estão em sintonia com os objectivos da unidade curricular, dado que todas as temáticas abordadas foram
selecionadas de modo a proporcionarem os conhecimentos e os conceitos necessários ao ensino-aprendizagem dos alunos.

 Com os conteúdos que nos propomos, em que abordamos as seguintes temáticas: introdução à Genética Molecular Humana: o que é a genética e como
surgiu a genética; explicação das experiências de Mendel e as leis que originaram; o genoma humano e suas características; a estrutura molecular do
DNA; os mecanismos que originam a variabilidade genética; patologias com base genética que originam problemas/distúrbios/defeitos a nível oral; será
possível, os alunos alcançarem os objectivos propostos.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus taught , are in line with the objectives of the unit course, since all the issues addressed have been selected so as to provide the knowledge
and concepts necessary to the students learning.

 With the content that we propose , we approach the following topics : Introduction to Human Molecular Genetics : what is genetic and how genetic
emerged ; explanation of Mendel's experiments and the laws that originated ; the human genome, and its characteristics; the molecular structure of DNA ;
The mechanisms that cause genetic variability ; diseases with a genetic basis that cause problems / disorders / defects oral level; it will be possible,
students achieve their objectives.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As metodologias de Ensino visam o alcançar dos objetivos de aprendizagem propostos, através das horas de contacto teóricas, envolvendo
metodologias ativas, participativas e colaborativas.

 A avaliação será realizada da seguinte forma:
 • Provas escritas de avaliação individual (75%);

 • Trabalhos/Exercicíos individuais e/ou de grupo (20%)
 • Participação, assiduidade e pontualidade nas aulas (5%).

 A não entrega de trabalhos nas datas estipuladas para o efeito terá penalização de 0,5 valores por cada dia de atraso.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The Teaching methodologies aimed at achieving the proposed learning objectives through the hours of theoretical contact, involving active , participatory
and collaborative methodologies .

  
Evaluation will be conducted as follows:

 • Individual written tests ( 75%);
 • Jobs / individual exercises and / or group ( 20%)

 • Participation, attendance and punctuality in class ( 5%).
 In failure case to submit work on the specified dates for this purpose, will have a penalty of 0.5 values for each day of delay .

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Privilegia-se como método para aquisição e desenvolvimento de conhecimentos o método ensino/investigação/aplicação.
 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões lectivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, onde serão abordados

os conteúdos programáticos, valorizando, sempre que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos. 
 Perspectiva-se também algumas sessões expositivas por parte dos estudantes, na resolução de exercícios e apresentação de trabalhos.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Is privileged as a method for acquisition and development of knowledge, method / research / application teaching.
 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher , where the syllabus will be

covered , valuing , whenever possible , psychosocial interaction, relying on visual aids and library media.
 It is expected also some lecture sessions by students to solving problems and work presentations.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Brown, T. (2002). Genomes 2. (2.ª ed). Bios Scientific Publishers, Manchester, UK
 • Griffiths, A., Miller J., Suzuki D., Lewontin R., Gelbart W. (2000). An Introduction to Genetic Analysis. (7.ª ed.). Freeman & Co, New York, USA

 • Griffiths A., Miller J., Suzuki D., Lewontin R., Gelbart W. (1998). Introdução à Genética. (6.ª ed.). Editora Guanabara Koogan S.A. 
 • Klug, W., Cummings, M. (1997). Concepts of Genetics. (5.ª ed). Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA

 • Lewis, R. (1997) Human Genetics: Concepts and Applications. (2.ª ed). Wm C Brown Publishers, Dubuque, Iowa, USA
 • Strachan, T., Read, A. (2003). Human Molecular Genetics. (3.ª ed). Garland Science, New York, USA

 • Strachan, T. (1992). The Human Genome. Bios Scientific Publishers, Oxford, UK
 • Watson, J., Gilman, M., Witkowski, J., Zoller, M. (1992). Recombinant DNA. (2.ª ed). Scientific American Books, WH Freeman & Co, New York

 
 

Mapa X - Higiene Oral Escolar e Comunitária II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Higiene Oral Escolar e Comunitária II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos André Santos Bastos Lopes (36 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objetivo geral: Capacitar o aluno para promover o planeamento, a integração e a participação em atividades de saúde oral escolar. Esta disciplina
proporciona a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos em HOEC I.



 
Objetivos específicos:

 • Implementar o PNPSO no 1ºciclo do Ensino Básico;
 • Executar trabalho em equipa com os professores e alunos da escola onde se desenvolvem as atividades;

 • Executar as atividades planeadas no âmbito do PNPSO;
 • Organizar arquivos referentes às atividades desenvolvidas;

 • Sensibilizar os técnicos de educação para a colaboração nas atividades propostas;
 • Elaborar um projeto programa para a população a designar.

 • Elaborar um relatório das atividades de saúde escolar
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • General Objective: 
 To enable students to promote the planning, integration and participation in school oral health activities. This course provides the practical application of

theoretical knowledge acquired in HOEC I.
  

• Specific objectives:
 Implement the PNPSO in 1st cycle of basic education;

 Run teamwork with teachers and students of the school where they develop activities;
 Perform activities planned under PNPSO;

 Organize files relating to the activities;
 Raise awareness among education professionals to collaborate in the proposed activities;

 Develop a draft program for the population to be designated.
 Prepare a report of school health activities

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Saúde oral em saúde infantil;
 • Saúde oral na adolescência;

 • Saúde oral em ambiente escolar;
 • Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral;

 • Protocolos de Saúde Oral em Saúde Escolar;
 • Normas para a elaboração de um projeto de programa e de um relatório de atividades;

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Oral health in child health;
 • Oral health in adolescence;
 • Oral health in the school environment;

 • National Program of Oral Health Promotion;
 • Oral Health protocols in School Health;

 • Standards for the preparation of a draft program and an activity report;
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A unidade curricular aborda a saúde oral no contexto da saúde infantil e na adolescência de forma a transmitir conceitos e metodologias de promoção de
saúde oral deste segmento populacional, que integra o parque escolar onde serão desenvolvidas as atividades práticas.

 É realizado um enquadramento ao Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, onde são analisados os objetivos, finalidades e atividades, bem como
análise a circulares normativas, referentes ao mesmo, para os alunos terem conhecimento das finalidades e metodologias da sua intervenção na
comunidade escolar.

 Os conteúdos estão programados para proporcionar ao aluno, suporte e autonomia para a implementação de atividades relacionadas com o PNPSO, e a
integração em ambiente escolar, desenvolvendo competências sociais com a população alvo e técnicos de educação, sendo capaz de planear,
desenvolver e avaliar um programa de saúde oral em ambiente escolar e elaborar um relatório do programa.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The course addresses the oral health in the context of child health and adolescence to convey concepts and methodologies of oral health promotion of
this population segment, which includes the school park where practical activities will be developed.

 It is carried out a framework to the National Oral Health Promotion, where the objectives are analyzed aims and activities as well as analysis to regulatory
circulars, concerning the same, so that students knowledge of the purposes and methods of its intervention in the school community.

 The contents are scheduled to provide the student, support and autonomy for the implementation of activities related to the PNPSO, and integration into
the school environment, developing social skills with the target population and education professionals, being able to plan, develop and evaluate a oral
health program in the school environment and prepare a report of the program.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Exposição de temas para preparar os alunos para desenvolver estratégias de mudanças comportamentais e promoção de hábitos saudáveis. A prática
possibilita experiência em promoção de saúde oral em saúde escolar.

 Os alunos têm planear, desenvolver, e avaliar as tarefas atribuídas dentro dos prazos estabelecidos. As atividades são previamente apresentadas ao
docente para aprovação.

 Avaliação:
 Teórica 30% - Frequência

 Prática 70% - Execução práticas (40%) + Projeto Programa (10%) + Relatório (20%) 
 Aprovação NOTA FINAL ≥ 10 valores e em ambas as componentes. Aprovação obrigatória para transição para HOEC III.

 Caso o aluno reprove na componente teórica terá acesso à época de exames onde terá hipótese de aprovação em exame teórico. A nota final da UC
corresponderá a 30% da nota do exame teórico + 70% da nota de avaliação prática obtida na avaliação contínua.

 No caso de nota negativa na componente prática ou em ambas as componentes, o aluno ficará reprovado sem acesso a exame.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Exhibition topics to prepare students to develop behavior change strategies and promotion of healthy habits. The practice provides experience in
promoting oral health in school health.

 Students are responsible for planning, developing, and evaluating assigned tasks within the set deadlines. Activities are previously submitted to the
teacher for approval.

 Reviewed
 Theoretical 30% - Test

 Practice 70% - Practical Implementation (40%) + Program Project (10%) + Report (20%)
 Approval FINAL NOTE ≥ 10 points and in both components. Mandatory approval for transition to HOEC III.

 If a student failing the theoretical component will have access to the examination period where you have chance of approval in theory test. The final grade
of UC correspond to 30% of the grade of the theory test + 70% Note practical assessment obtained in the continuous assessment.

 In the case of failing grade in the practical component or both components, the student will fail without access to examination.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 É abordada a saúde oral no contexto da saúde infantil e na adolescência de forma a transmitir conceitos e metodologias de promoção de saúde oral onde
serão desenvolvidas as atividades da componente prática.

 É realizado enquadramento ao PNPSO, onde serão analisados os seus objetivos, finalidades e atividades 
 



É também realizado enquadramento do PNPSO e análise a circulares normativas referentes ao mesmo, para que os alunos tenham conhecimento das
finalidades da sua intervenção na comunidade escolar, bem como da metodologia a utilizar.

 Os conteúdos os estão programados para proporcionar ao aluno, suporte e autonomia para a implementação de atividades relacionadas com o PNPSO, e
a sua integração em ambiente escolar, desenvolvendo competências sociais com a população alvo e técnicos de educação, sendo capaz de planear,
desenvolver e avaliar um programa de saúde oral em ambiente escolar e elaborar um relatório do programa realizado.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 It is addressed to oral health in the context of child health and adolescence to convey concepts and methodologies of oral health promotion where the
practical component activities will be developed.

 It is performed framework to PNPSO where your goals, objectives and activities will be analyzed
 It also held the PNPSO framework and analysis to regulatory circulars concerning the same, so that students are aware of the purposes of his

intervention in the school community as well as the methodology to be used.
 The content are scheduled to provide the student, support and autonomy for the implementation of activities related to the PNPSO, and their integration

in the school environment, developing social skills with the target population and education professionals, being able to plan, develop and evaluate a
program of oral health in the school environment and prepare a report of the performed program.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Axelsson, Per D.D.S. (2004), Preventive Materials, Methods and Programs, Quintessence Books.
 - Felton, A. e Chapman, A. (2009), Basic Guide to Oral Health Education and Promotion, Simon Felton.

 - PORTUGAL, Ministério da Saúde – Direção-Geral da Saúde (2005) Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. Lisboa: Direção-Geral da Saúde
 - Wilkins, E.M. (2009). Clinical Practice of Dental Hygienist, 10ª ed., Ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

 
 

Mapa X - Biologia Oral II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Biologia Oral II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Pedro Carvalhal Gonçalves da Costa Ferreira (48 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 • Possuir conhecimento e compreensão das bases científicas de Saúde Oral, 

 • Possuir conhecimento e compreensão da relevância da doença humana na saúde oral e na prática clínica;
 • Possuir conhecimentos e compreensão sobre o processo da doença;

 • Reconhecer a análise regular da sua base de conhecimentos e procura de informação adicional para corrigir deficiências na mesma;
 • Avaliar as publicações de investigação;

 • Aplicar na experiência, conhecimento científico e métodos na resolução de problemas do foro da saúde oral;
 • Avaliar a dieta do doente;

 • Avaliar da função salivar;
 • Possuir conhecimentos e compreensão apropriada dos procedimentos e testes laboratoriais de diagnóstico, sua validade e fiabilidade;

  
Competências:

 • Reconhecer a importância da realização de testes específicos para identificação de patologias da cavidade oral em associação com a prática clínica;
 • Identificar o grau de evolução das patologias da cavidade oral

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
 • Have knowledge and understanding of the scientific basis of Oral Health,

 • Have knowledge and understanding of the relevance of human disease in the oral health and clinical practice;
 • Have knowledge and understanding of the disease process;

 • Recognize the regular analysis of knowledge base and looking for additional information to correct deficiencies in it;
 • Evaluate the research publications;

 • Apply the experience, scientific knowledge and methods to solve problems of the Bar of oral health;
 • Evaluate the diet of the patient;

 • Evaluate the salivary function;
 • Have knowledge and proper understanding of the procedures and laboratory diagnostic tests, its validity and reliability;

  
Skills:

 • Recognize the importance of specific tests to identify diseases of the oral cavity in association with clinical practice;
 • Identify the degree of development of pathologies of the oral cavity

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A disciplina de Biologia Oral II será lecionada de modo a dar continuidade e aperfeiçoar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos pelo aluno
durante o 1º semestre e permitir a aprendizagem de novas técnicas e conceitos tais como:

 • Aspetos Funcionais da Saliva
 • Película Adquirida e Placa Bacteriana

 • Cárie Dentária
 • Flúor

 • Erosão Dentária
 • Cálculo

 • Doenças Periodontais
 • Adaptação celular: Lesão e Morte Celular

 • Paladar e Olfato
 • Deglutição e Fala

 • Mecanismos Protetores e Reflexos da Cavidade Oral
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The discipline of Oral Biology II will be taught to continuing and improving the knowledge and skills acquired by students during the 1st half and allow
learning new techniques and concepts such as:

 • Functional Aspects of Saliva
 • Acquired Bacterial Plate and Film

 • Tooth Decay
 • Fluoride

 



• Tooth Erosion
 • Calculus

 • Periodontal Diseases
 • Cell Adaptation: Damage and Cell Death

 • Taste and Olfaction
 • Deglutition and Speech

 • Protection Mechanisms and reflex of the Oral Cavity
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos foram definidos de modo a permitir ao aluno a aquisição de conhecimentos fundamentais em biologia oral com especial
enfâse na cariologia, periodontologia e outras características fundamentais da cavidade oral como a deglutição e a fala.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents were defined in order to enable the student to acquire basic knowledge in oral biology with special emphasis on cariology, periodontology
and other key features of the oral cavity, such as swallowing and speech.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As bases pedagógicas baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas pelo docente através de apresentações expositivas, valorizando, sempre
que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos e imagens de patologias orais. 

 Serão ainda realizadas aulas práticas, no Laboratório de Higiene Oral, para a realização de procedimentos clínicos para identificação de disfunções orais.
 A unidade curricular de Biologia Oral II tem a duração semestral e será avaliada da seguinte forma:

 • Realização de 2 frequências;
 • Realização de 4 mini-testes.

 A avaliação continuada é calculada da seguinte forma:
 1ª Frequência (40%) + 2ª Frequência (40%) + 4 Mini-Testes (20%)

 Os alunos que não obtenham nota de avaliação continuada igual ou superior a 10 valores têm acesso à época de exames.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Pedagogical bases are based on term sessions that will be conducted by the teacher through expository presentations, valuing, whenever possible,
psychosocial interaction, relying on visual aids, library and media images of oral pathologies.

 Will also be undertaken practical classes in the Oral Hygiene Laboratory, to perform clinical procedures for identification of oral disorders.
  

The unit of Oral Biology II has semiannual duration and will be evaluated as follows:
 • Two frequencies;

 • 4 mini-tests.
 Continued evaluation is calculated as follows:

 1st frequency (40%) + 2nd frequency (40%) + 4 mini-tests (20%)
 Students who do not obtain continuous assessment mark equal to or higher than 10 have access to the examination period.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As bases pedagógicas baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas pelo docente através de apresentações expositivas, valorizando, sempre
que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos e imagens, de modo a permitir ao aluno a permitir a
integração do conhecimento e a aquisição de saberes fundamentais para o desenvolvimento das competências escolares e profissionais.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Pedagogical bases are based on term sessions that will be conducted by the teacher through expository presentations, valuing, whenever possible,
psychosocial interaction, relying on visual aids, library media and images, to enable the student to allow integration of knowledge and the acquisition of
basic knowledge for the development of academic and professional skills.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Alberts, B., Johnson, A, Lewis J, Raff, M., Roberts, K., Walter,P., (2002), Molecular Biology of the Cell. Garland Science Textbooks Eds. 4ª Edição.
 • Garant, P. (2003), Oral Cells and Tissues. Quintessence Pub. 1ª Edição.

 • Junqueira, L.C., Carneiro, J. (2005). Basic Histology: text and atlas. Ed Lange (McGraw-Hill) 11ª edição.
 • Miles, T.S. (2004). Nauntofte,B; Svensson,P Clinical Oral Physiology Quintessence Pub Co.

 • Ramos Atance, J.A. (1996), Bioquímica bucodental. Ed. sintesis. 1ª Edição.
 

 

Mapa X - Higiene Oral IV

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Higiene Oral IV

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Victor Abreu Assunção (48 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos para o desempenho de técnicas preventivas de doenças orais
 • Aplicar em contexto clínico os conhecimentos teóricos e práticos relativos aos cuidados com próteses dentárias

 • Aplicar em contexto clínico os conhecimentos teóricos e práticos relativos aos cuidados de pacientes com hipersensibilidade
 • Aplicar em contexto clínico os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos relativos ao uso das curetas Gracey 

 • Aplicar em contexto clínico os conhecimentos das alterações na consulta de higiene oral de problemas médicos
 • Planear de forma correta e adequada todos tratamentos e ensinos necessários a cada tipo de paciente

 • Executar e avaliar os tratamentos de higiene oral que realizou nas atividades clínicas
 • Elaborar, analisar e discutir planos de tratamento em Higiene Oral, na forma de casos clínicos

 • Adaptar todos os procedimentos clínicos às necessidades reais do paciente
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • In depth knowledge and skills to perform preventive techniques of oral diseases
 • Apply in clinical practice the theoretical and practical knowledge of the care of dentures

 • Apply in clinical practice the theoretical and practical knowledge relating to the care of patients with hypersensitivity
 • Apply in clinical practice the theoretical and practical knowledge acquired on the use of curettes Gracey

 • Apply in clinical practice the knowledge of changes in oral hygiene consultation of medical problems
 • Plan properly and accurately all treatments and teachings necessary for each type of patient



• Perform and evaluate oral hygiene treatments performed in clinical activities
 • Develop, analyze and discuss treatment plans in Oral Hygiene in the form of clinical cases

 • Adapt all clinical procedures to the real needs of the patient

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A UC é lecionada de modo a dar continuidade e aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos anteriormente e permitir a aprendizagem de novas técnicas e
conceitos tais como:

 • Cuidados de higiene oral com próteses dentárias
 o Os diferentes tipos de próteses dentárias

 o Materiais de constituição
 o Métodos mecânicos de higiene

 o Métodos químicos de higiene
 o Motivação e instrução de pacientes

 • A hipersensibilidade dentinária
 o Definição

 o Fatores etiológicos 
 o Prevenção

 o Tratamento 
 o Papel do higienista oral no tratamento 

 • Os pacientes com problemas médicos e a consulta de higiene oral
 o Alterações na consulta

 o Abordagem do paciente
 • A terapia farmacológica e a consulta de higiene oral

 o Efeitos da terapia farmacológica na cavidade oral
 o Alterações na consulta de higiene oral 

 • O estudo de casos clínicos e apresentação de planos de tratamentos através da metodologia de Problem Based Learning
 • Artigos científicos e a sua análise

 o Tipos de estudo científico e as suas características
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The curricular unit is taught to continuing and improving the knowledge acquired previously and allow learning new techniques and concepts such as:
 • Oral hygiene Care dentures

 - Types of dentures
 - Maintenance materials

 - Mechanical hygiene Methods
 - Chemical hygiene Methods

 - Motivation and education of patients
 • The dentin hypersensitivity

 - Definition
 - Etiology

 - Prevention
 - Treatment

 - The role of the dental hygienist in the treatment
 • Patients with medical problems and oral hygiene consultation

 - Changes in the consultation
 - Patient approach

 • Drug therapy and oral hygiene consultation
 - Effects of pharmacological therapy in the oral cavity

 - Changes in the oral hygiene consultation
 • The study of clinical cases and presentation of treatment plans through the Problem Based Learning methodology

 • Scientific and its analysis Articles
 - Types of scientific studies and their characteristics

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A aprendizagem da profissão de higienista oral baseia-se na aquisição de conhecimentos e competências necessárias para a realização das técnicas
relativas à prática clinica de higiene oral, mas também para a avaliação das necessidades de saúde dos indivíduos que procuram o higienista oral em
diferentes aspetos que estão relacionados com a saúde oral e também com a saúde geral.

 Os conteúdos programáticos dão resposta aos objectivos formulados e proporcionam ao aluno a aquisição de saberes e competências adequados a esta
fase do processo de aprendizagem.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Learning the dental hygienist profession is based on the acquisition of knowledge and skills necessary to perform the technical information concerning
the clinical practice of oral hygiene, but also for evaluating the health needs of individuals seeking dental hygienist in different aspects that is related to
oral health, and also overall health.

 The contents respond to the objectives set and provide the student with the acquisition of knowledge and skills appropriate to this stage of the learning
process.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A avaliação é contínua, não tendo exame final. No caso de necessidade da aprovação desta UC para a transição de ano, é dada a oportunidade de realizar
exame teórico e prático em época especial.

 A avaliação tem uma componente teórica e outra prática. Não podendo o aluno obter em qualquer dos componentes uma classificação inferior a 10
valores.

  
Avaliação teórica = 50% frequência teórica + 25% Apresentação de caso clínico + 25% Apresentação de artigo científico

  
Avaliação prática = 100% execução de actividades de práticas clínicas

  
Avaliação final = 50% componente teórica + 50% componente prática

  
Aproveitamento com Nota final ≥ 10 valores e em ambas as componentes.

  
No caso de o aluno reprovar na componente teórica terá acesso à época de exames onde terá hipótese de aprovação através de exame teórico. Este
exame (50%) fará média com a componente prática (50%).

 No caso de nota negativa na componente prática ou em ambas as componentes, o aluno ficará reprovado sem acesso a exame.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Evaluation is continuous, with no final examination. In the case of need for the aproval of this course for the transition year, is given the opportunity to
perform theoretical and practical examination in special season.

 The assessment has both a theoretical and a practical part. Unable tthe student to have a grade less than 10 points.
  

Theoretical evaluation = 50% theoretical frequency + 25% CASE REPORT + 25% scientific paper presentation



 
Practical evaluation = 100% implementation of clinical practice activities

  
Final evaluation = 50% theoretical + 50% practical component

  
Final grade must be ≥ 10 points and in both components.

  
If the student failing the theoretical part will have access to the examination period where you have chance to approval by theory test. This examination
(50%) will average with the practical component (50%).

 In the case of failing grade in the practical component or both components, the student will fail without access to examination.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A unidade curricular está organizada em aulas teóricas e teórico-práticas por forma a possibilitar não só aquisição do conhecimento, mas também a
mobilização de estratégias metodológicas ativas que permitam o desenvolvimento sustentado do conhecimento. Neste processo será essencial uma
participação ativa tanto dos estudantes como do professor.

 Para tal, será utilizado o método expositivo, complementado com atividades clínicas em laboratório de higiene oral.
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The course is organized in theoretical and theoretical-practical in order to allow not only the acquisition of knowledge, but also the mobilization of active
methodological strategies that enable sustainable development of knowledge. In this process will be essential active participation of both students and
the teacher.

 This will use the lecture method, complemented with clinical activities in oral hygiene laboratory.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Darby M. & Walsh M. (2010). Dental hygiene theory and practice. (3rdEd). St. Louis - Missouri: Saunders Elsevier.
  Major M. & Ash Jr D. (2010) Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology and occlusion. (9thEd). St. Louis – Missouri: Saunders Elsevier.

  Nield J. & Houseman GA. (2008). Fundamentals of periodontal instrumentation. (6thEd). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer.
  Molinari J. & Harte J. (2009). Cottone’s Practical Infection Control In Dentistry. (3rdEd) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

  Wolf H. & Hassell T. (2006) Color Atlas of Dental Hygiene: Periodontology. New York: Thieme. 
  Wilkins E. (2009) Clinical practice of the dental hygienist. (10thEd). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

  Felton A., Chapman A. & Felton S. (2009) Basic guide to oral health education and promotion. Iowa: Wiley-Blackwell.
  Axelsson P. (2004). Preventive Materials, Methods and programs, vol 4. Sweden: Quintessence books.

 
 

Mapa X - Higiene Oral Escolar e Comunitária III

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Higiene Oral Escolar e Comunitária III

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos André Santos Bastos Lopes (36 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 •Capacitar o aluno para promover a integração e a participação em atividades comunitárias. 
 •Permitir ao aluno a aquisição de conhecimentos teóricos sobre as diferentes valências (Saúde Materna e Saúde do Idoso)

 • Executar programas de saúde oral em comunidades com necessidades específicas.
 • Elaborar planos de ação de acordo com as necessidades de cada grupo.

  
O aluno no final da unidade curricular deve:

  
• Saúde Materna:

 - Avaliar os hábitos alimentares e de saúde oral e utilização de serviços médico-dentários
 - Rastrear para deteção de problemas orais

 - Efetuar ensinos individuais.
  

• Saúde do Idoso:
 - Avaliar os hábitos alimentares e de saúde oral

 - Rastrear os idosos para detecção de problemas orais;
 - Efectuar ensinos individuais/grupo

 - Efectuar se necessário ações de sensibilização sobre saúde oral.
  

• Conhecer as componentes do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral em Saúde Materna e na Saúde do Idoso.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • To enable students to promote integration and participation in community activities.
 • Allow the student to acquire theoretical knowledge about the different valences (Maternal Health and Elderly Health)

 • Perform oral health programs in communities with specific needs.
 • Develop action plans according to the needs of each group.

  
The student at the end of the course should:

  
• Maternal Health:

 - Evaluate the eating and oral health habits and use of medical and dental services
 - Track for detecting oral problems

 - Make individual teachings.
  

• Elderly Health :
 - Assess eating habits and oral health

 - Track the elderly to detect oral problems;
 - Making individual teaching / group

 - Carry out if necessary awareness-raising on oral health.
  

• Knowing the components of the National Program of Oral Health Promotion in Maternal Health and the Elderly Health;
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 



-Saúde Oral da Mulher:
 - Puberdade.

 - Ciclo menstrual.
 - Gravidez.

 - Contraceção oral.
 - Gravidez em grupos de risco.

 - Alterações orais das grávidas.
 - Programa de saúde oral em puérperas.

  
-Saúde Oral do Idoso:

 - Projeções demográficas.
 - Cuidados continuados.

 - Alterações orais fisiológicas e adquiridas dos idosos.
 - Lesões Orais.

 - Próteses dentárias
 - Saúde Oral nos indivíduos acamados.

 - Índice Periodontal Comunitário, 
 - Programas de saúde oral em instituições de idosos.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 -Health Oral Women:
 - Puberty.

 - Menstrual cycle.
 - Pregnancy.

 - Oral Contraception.
 - Pregnancy at risk groups.

 - Oral amendments pregnant.
 - Oral health program for mothers.

  
-Health Oral Aging:

 - Demographic Projections.
 - Day care.

 - Oral physiological changes and acquired the elderly.
 - Oral pathology.

 - Dentures
 - Oral Health in bedridden individuals.

 - Community Periodontal Index,
 - Oral health programs in nursing institutions.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos estão delineados de modo a transmitir aos alunos os conhecimentos básicos de higiene oral que constam nos objectivos
definidos para esta unidade curricular.

 Os conhecimentos básicos são transmitidos de forma a proporcionar aos alunos a possibilidade de adquirirem os conhecimentos por participação ativa
nas aulas assim como pela consulta da bibliografia que está inserido no programa da unidade curricular.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus is designed to give students the basic knowledge of oral hygiene listed on the objectives set for this course.
 The basic knowledge is transmitted in order to provide students with the opportunity to acquire the knowledge by active participation in class as well as

by consulting the bibliography that is inserted in the course program.
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas correspondem a uma exposição teórica com recurso a meios visuais, apresentações dos alunos e debates. As aulas práticas decorrem na
Maternidade Dr. Francisco Feitinha,e na Santa Casa da Misericórdia de Portalegre, com o objetivo de aplicar os conteúdos lecionados em contexto real.

 A avaliação da disciplina é contínua. 
  

AVALIAÇÃO TEÓRICA = Frequência teórica (100%)
 AVALIAÇÃO PRÁTICA = Execução de atividades (70%) + Relatório de atividades (30%)

 AVALIAÇÃO FINAL = 30% componente teórica + 70% componente prática 
  

O aluno para obter aprovação tem que ter NOTA FINAL ≥ 10 valores, não podendo ser negativa em nenhuma das componentes teórica e prática. 
 No caso de reprovação na componente teórica, o aluno terá acesso à época de exames. Neste caso a nota final da UC corresponderá a 30% do exame

teórico + 70% avaliação prática obtida na avaliação continua.
 No caso de nota negativa na componente prática ou em ambas as componentes, o aluno ficará reprovado sem acesso a exame. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes correspond to a theoretical presentation using visual media, student presentations and discussions. Practical classes take place at the
Maternity Dr. Francisco Feitinha, and Santa Casa da Misericórdia of Portalegre, in order to apply concepts taught in real context.

 The evaluation of the subject is continuous.
  

THEORETICAL EVALUATION = theoretical test (100%)
 PRACTICE EVALUATION = implementation of activities (70%) + Activity Report (30%)

 FINAL EVALUATION = 30% theoretical + 70% practical component
  

FINAL GRADE must be ≥ 10 values. It cannot be negative in any of the components.
 In the case of failure in the theoretical part, the student will have access to the examination period. In this case the final grade UC correspond to 30% of

the theoretical examination + 70% practical assessment obtained in the evaluation continues.
 In the case of failing grade in the practical component or both components, the student will fail without access to examination.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As bases de ensino baseiam-se em sessões letivas que serão conduzidas através da exposição do conteúdo programático pelo docente, apoiando-se em
meios audiovisuais e suportes bibliográficos. 

 Serão realizadas aulas práticas para aplicação de alguns procedimentos abordados e aplicação dos conteúdos teóricos em contexto real, em sobretudo
na promoção de saúde oral diversos contextos na comunidade, como saúde materna e saúde no idoso. 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Teaching bases are based on term sessions that will be conducted by exposing the syllabus by the teacher, relying on visual aids and bibliographic
supports.

 Practical classes for application of some covered procedures and application of theoretical concepts in the real world will be held, in particular in
promoting oral health diverse contexts in the community, such as maternal health and health in the elderly.

 



 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 -Axelsson, Per D.D.S.(2004). Preventive Materials, Methods and Programs, Quintessence Books.
 -Bordenave, J.D. e Pereira, A.M. (1988). Estratégias de ensino – aprendizagem, Petrópolis: Vozes, (pp.121 – 181).

 -D.G.S. Estudo Nacional de Prevalência de Cárie Dentária na População Escolarizada, Divisão de Saúde Escolar, Lisboa 2000.
 -Felton, A. e Chapman, A.(2009). Basic Guide to Oral Health Education and Promotion, Simon Felton.

 -Wilkins, E.M. (2009). Clinical Practice of Dental Hygienist, 10ª ed., Ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 

 

Mapa X - Comunicação Pessoal e Interpessoal

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Comunicação Pessoal e Interpessoal

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 António José Reis do Arco (36 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objetivos de aprendizagem:
 • Descrever o processo de comunicação humana.

 • Explicitar o carácter transdisciplinar da comunicação.
 • Categorizar os fatores associados à complexidade da comunicação humana.

 • Caracterizar a importância da comunicação enquanto instrumento de trabalho na área da saúde.
 • Identificar os fenómenos relacionados com a comunicação e que interferem no sucesso das intervenções de saúde. 

 Competências a desenvolver:
 • Aplica adequadamente o pensamento crítico e as técnicas de resolução de problemas.

 • Apresenta a informação de forma clara e sucinta.
 • Aplica o conhecimento nas interações com os indivíduos, as famílias e as comunidades.

 • Trabalha em colaboração com outros profissionais e com outras comunidades.
 • Aplica o conhecimento sobre práticas de trabalho interprofissional eficazes.

 • Contribui para um trabalho de equipa multidisciplinar e eficaz, mantendo relações de colaboração.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Learning objectives:
 • Describe the process of human communication.

 • Explain the transdisciplinary nature of the communication.
 • Categorize the factors associated with the complexity of human communication.

 • Characterize the importance of communication as a work tool in health care.
 • Identify the phenomena related to communication and that interfere with the success of health interventions.

 Skills to be developed:
 • Properly apply critical thinking and problem-solving techniques.

 • Presents information clearly and succinctly.
 • Applies knowledge in interactions with individuals, families and communities.

 • Works in collaboration with other professionals and with other communities.
 • Applies knowledge of effective interprofessional working practices.

 • Contributes to an effective multidisciplinary team work, maintaining collaborative relationships.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Processo comunicacional
 o Circuito e componentes da comunicação

 o Comunicação verbal e não-verbal
 o Principais barreiras à comunicação

 o Processo de ensino-aprendizagem
 • Fatores e atitudes que influenciam o processo de comunicação

 o Fatores comuns ao emissor e ao recetor
 o Atitudes comuns ao emissor e ao recetor
 o Fatores e atitudes relativamente à mensagem

 o Fatores e atitudes relativamente ao canal
 o Efeito da situação de saúde sobre a comunicação

 • A comunicação em saúde com utentes, pares e institucional
 o Relação interpessoal

 o Relação de ajuda
 o Registo das intervenções de saúde

 o Trabalho em equipa
 • Sistemas de comunicação

 o Evolução dos sistemas de comunicação
 o Influência da tecnologia no processo de comunicação em saúde

 o Sociedade da comunicação versus Sociedade da informação
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Communication process
 o Circuit and communication components

 o Verbal and non-verbal communication
 o Main barriers to communication

 o Teaching-learning process
 • Factors and attitudes that influence the communication process

 o Factors common to the sender and the receiver
 o Attitudes common to the sender and the receiver

 o Factors and attitudes towards the message
 o Factors and attitudes towards the channel

 o Effect of the health status towards the communication
 • Health communication with clients, peers and institutional

 o Interpersonal relations
 o Help relationship

 o Registry of health interventions
 o Teamwork

 • Communication systems



o Evolution of communication systems
 o Influence of technology in health communication process

 o Communication society versus Information society
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Comunicar é um processo que envolve mais do que uma mera transmissão da informação, implicando a existência de relação, interação e mudança,
sendo este o sentido da comunicação que nesta Unidade Curricular se propõe abordar, tendo em especial consideração o facto de que é necessário
transmitir uma ideia de transdisciplinaridade do fenómeno comunicacional, enquanto instrumento privilegiado de prática de cuidados de saúde.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Communication is a process that involves more than a mere transmission of information, implying the existence of a relationship, interaction and change,
which is the meaning of communication that this Curricular Unit proposes to address, especially in view of the fact that it is necessary to transmit an idea
of transdisciplinarity at the communication phenomenon, as a major instrument of practice of health care.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Metodologias de ensino:
 • Horas de contacto Teóricas (T)

 o Metodologias expositivas, ativas, participativas e colaborativas
 o Trabalho de pesquisa autónomo

 o Trabalho de grupo
 o Tutoria / Estudo orientado

 o Avaliação
 • Horas de trabalho autónomo do estudante (HTAE) / Horas de acompanhamento do trabalho autónomo do estudante (HATAE)

 o Estudo teórico
 o Trabalho teórico

 o Atividades complementares
 Momentos formais de avaliação:

 • Prova escrita individual (PEI) – Ponderação 1
 o Avaliação da componente teórica

 • Trabalho de grupo escrito (TGE) com apresentação em sala de aula (ASA) – Ponderação 1 (TGE = 0,8 / ASA = 0,2)
 o Avaliação da componente teórica

 o Sistemas de comunicação 
 A nota final (NF) será apurada pela aplicação da fórmula seguinte sendo o seu resultado aferido considerando outros elementos não formais de avaliação

(assiduidade / pontualidade / participação / postura).
 • NF = PEI + [(TGE X 0,8) + (ASA X 0,2)]

 2
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Teaching methodologies:
 • Theoretical contact hours (T)

 o Expository, active, participatory and collaborative methodologies
 o Independent research work

 o Group work
 o Tutoring / Oriented study

 o Evaluation
 • Student autonomous work hours (HTAE) / Monitoring student autonomous work hours (HATAE)

 o Theoretical study
 o Theoretical work

 o Complementary activities
 Formal evaluation moments:

 • Individual written test (PEI) – Weighing 1
 o Evaluation of the theoretical component
 • Written group work (TGE) with presentation in class (ASA) – Weighing 1 (TGE = 0,8 / ASA = 0,2)

 o Evaluation of the theoretical component
 o Health communication systems on oral hygiene

 The final grade (NF) is calculated by the following formula and the result measured considering other non-formal evaluation elements (attendance /
punctuality / participation / posture).

 • NF = PEI + [(TGE X 0,8) + (ASA X 0,2)]
 2

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Esta Unidade Curricular propõe responder às necessidades formativas dos estudantes, tendo a componente teórica por finalidade abordar alguns
conteúdos e sugerir aspetos a aprofundar, contextualizando-os com a realidade profissional, implicando a participação e responsabilização dos
estudantes no processo de aprendizagem, visando o seu desenvolvimento pessoal e profissional, sendo-lhes facultados os recursos necessários, a
orientação pedagógica e o material de apoio, em suporte informático, através dos recursos existentes na Escola, para dinamização das atividades
propostas.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 This Curricular Unit proposes meet the training needs of students taking the theoretical component intended to address some content and suggest
aspects to deepen, contextualizing them with the professional reality, involving the participation and accountability of students in the learning process,
aiming at its development personal and professional, and provided them with the necessary resources, mentoring and supporting material, in electronic
form, through existing resources at the school, for promotion of the proposed activities.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Araújo, I. & Cardoso, J. (2007). Comunicação e saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.
 • Corcoran, N. (editor) (2007). Communicating health: Strategies for health promotion. London: Sage Publications.

 • Espanha, R. (2009). Saúde e comunicação numa sociedade em rede: O caso português. Lisboa: Monitor – Projectos e Edições.
 • Mostofsky, D., Forgione, A. & Giddon, D. (editors) (2006). Behavioral dentistry. Oxford: Blackwell Munksgaard.

 • Parker, J. & Thorson, E. (editores) (2009). Health communication in the new media landscape. New York: Springer Publisher Company.
 • Silverman, J., Kurtz, S. & Draper, J. (2005). Skills for communicating with patients (2.ª edição). Oxford: Radcliffe Publishing.

 • Osborne, H. (2011). Health literacy from A to Z: Practical ways to communicate your health message (2.ª edição). Burlington: Jones & Bartlett Learning.
 • Pérez, J. & Varis, T. (2010). Media literacy and new humanism. Moscow: UNESCO Institute for Information Technologies in Education.

 
 

Mapa X - Empreendedorismo

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Empreendedorismo



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Fernanda Maria Bizarro Policarpom (24 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A ideia essencial é a transmissão de competências e capacidades que levem os discentes a serem inovadores, criativos, orientados para a criação de
valor, para a sustentabilidade da sua envolvente. A verem soluções onde outros vêem problemas e a comportarem-se como tal. Dotar os alunos: do
quadro conceptual subjacente ao empreendedorismo e ao espírito empresarial; do conhecimento dos passos necessários para criar uma empresa
assente num negócio com valor acrescentado; das principais ferramentas para a avaliação dos riscos e dos recursos necessários à criação das
empresas e dos negócios; do conhecimento das principais formas de financiar projectos de investimentos no âmbito dos incentivos ao
empreendedorismo; dos conhecimentos necessários para criar e desenvolver empresas e negócios responsáveis pelo desenvolvimento sustentável das
sociedades

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The essential idea is the transmission of skills and abilities that lead students to be innovative, creative, oriented to the creation of value for the
sustainability of its surroundings. They must see solutions where others see problems and to behave as such. Provide the students: the underlying
conceptual framework for entrepreneurship and entrepreneurship; knowledge of the steps necessary to create a company based on a business with
added value; the main tools for risk assessment and resources needed to create the companies and businesses; knowledge of the main ways to finance
investment projects under the incentives for entrepreneurship; the knowledge needed to create and develop companies and businesses responsible for
the sustainable development of societies

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I - INTRODUÇÃO – O EMPREENDEDORISMO E O ESPÍRITO EMPRESARIAL
 - Fundamentos históricos

 - A importância do Espírito Empreendedor no Mundo
 - Políticas públicas

 II – DEFINIÇÕES, CONCEITOS E DETERMINANTES DO EMPREENDEDORISMO
 - Noções de Empreendedorismo

 - Conceito de Espírito Empresarial
 - Determinantes

 - Criatividade, inovação e crescimento
 - O Ciclo do desenvolvimento Empreendedor

 - A Acção na base do Empreendedorismo
 - O empreendedorismo nas organizações publicas e privadas 

 III – O EMPREENDEDORISMO COMO FACTOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS SOCIEDADES
 - Conceito

 - As Dimensões
 - O Conceito de Desenvolvimento Integrado

 - O Papel do Empreendedorismo no Desenvolvimento Integrado da Sociedade
 - A Responsabilidade Social 

 IV – FINANCIAMENTO DIRIGIDO AO EMPREENDEDORISMO
 - Necessidades de Financiamento do Negócio

 - Formas de Financiamento Tradicionais
 - Financiamento dirigido ao Empreendedorismo

 - Business Angels
 - Capital de Risco
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 - Historical background
 - The importance of Entrepreneurship in the World

 - Public policies
 II - DEFINITIONS, CONCEPTS AND DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP

 - Entrepreneurship Notions
 - Entrepreneurship Concept
 - Determinants

 - Creativity, innovation and growth
 - The Entrepreneur Development Cycle

 - The action on the basis of Entrepreneurship
 - The Entrepreneurship in public and private organizations

 III - ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AS A FACTOR INTEGRATED COMPANY
 - Concept

 - Sizes
 - The Integrated Development Concept

 - Entrepreneurship's role in the Integrated Development of Society
 - Social Responsibility

 IV - DIRECTED TO FINANCING ENTREPRENEURSHIP
 - Business Financing Needs

 - Traditional forms of Financing
 - Funding directed to Entrepreneurship

 - Business Angels
 - Venture Capital

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Perceber a essência de ser empreendedor, aprendendo o que originou a necessidade de fomentar o empreendedorismo e qual o caminho a seguir para
quem pretender criar o seu próprio negócio.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Realize the essence of being an entrepreneur, learning which led to the need to foster entrepreneurship and what the way forward for anyone wanting to
start their own business.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Learn by doing, Metodologia activa e participativa
  

Avaliação:
 - Trabalho de grupo com apresentação e discussão em sala de aula - 35%

 



- Teste - 50%
 - Participação nas actividades a desenvolver em sala de aula – 15%

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Learn by doing, active and participatory methodology
  

Reviewed
 - Group work with presentation and discussion in the classroom - 35%

 - Test - 50%
 - Participation in the activities to develop in class - 15%

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Utilizando uma metodologia activa e participativa, suportada por trabalhos de grupo, por tutórias e estudo orientado. O desenvolvimento metodológico
deverá fundamentar-se no Learning by doing conduzindo os alunos a uma atitude empreendedora dentro da sala, aprendendo fazendo.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Using active and participatory methodology supported by group work, for tutorials and guided study. The methodological development should be based
on the Learning by doing leading students to an entrepreneurial attitude in the room, learning by doing.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 -Sarkar, Soumodip (2007), Empreendedorismo e Inovação, Escolar Editora, Lisboa
 -Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. (2003), Gestão da Inovação, Monitor, 1ª Edição, Lisboa

 http://www.iapmei.pt/
 http://www.portaldaempresa.pt/cve/pt

 Sarkar, Soumodip (2007), Entrepreneurship and Innovation, School Publishing, Lisbon
 -Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K(2003), Innovation Management, Monitor, 1st Edition, Lisbon

 http://www.iapmei.pt/
 http://www.portaldaempresa.pt/cve/pt

 
 

Mapa X - Língua Estrangeira Técnica IV – Inglês IV

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Língua Estrangeira Técnica IV – Inglês IV

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Luísa da Costa Falcão Murta (25 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os objectivos da Unidade Curricular são os de permitir aos alunos a leitura de manuais e artigos relativos à sua área de conhecimento. A práctica de
actos de fala está orientada de forma a permitir aos alunos uma fluência aceitável em contextos relacionados com a sua área de forma a facilitar a sua
incorporação no mercado de trabalho. 

 São ainda considerados três objectivos específicos: teóricos (1), práticos (2) e metodológicos (3): 
 1. Consolidação das principais estruturas e funções da língua inglesa e o desenvolvimento das competências linguísticas básicas.

 2. Compreensão linguística: compreender informação técnica; produção linguística: comunicar fluentemente tópicos da vida quotidiana, discutir
enunciados abstractos e culturais, escrever cartas. 

 3. Participação activa e desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes no seu processo de aprendizagem. 
  

No final da Unidade Curricular o aluno deverá ter concluído o nível B2 do QECRL
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The UC English aim is that the students can face manuals and articles related to their area of knowledge. Speaking practice will be orientated toward the
students’ achieving an acceptable degree of fluency in contexts related to their area in order to facilitate a smooth and prompt incorporation into the
English-speaking work market. 
There are three types of specific course goals: theoretical (1.), practical (2.) and methodological (3.): 

 1. consolidation of the main structures and functions of the English language and the development of the basic linguistic competences. 
 2. linguistic comprehension, understanding technical information; linguistic productio, communicate fluently everyday topics, discuss abstract and

cultural topics. 
3. active participation of students, the development of their critical thinking process and of their in own learning process. 

  
At the end of the Curricular Unit the student is expected to have achieved level B2 of the QECRL

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A Intervenção em Higiene Oral 
 UNIT 1. 

 A. A intervenção em Higiene Oral. Textos e extractos áudio. 
 B. Instrumentos médicos e consumíveis. A leitura de informação. Verbos, preposições e adjectivos. 

  
UNIT 2. 

 C. Os procedimentos. Textos e extractos áudio. 
 A. Interpretação de gráficos.

  
UNIT 3. 

 A. Ler e compreender a literature específica. Textos e extractos áudio. 
 B. As publicações científicas. A Interrogação e as orações causais. O tempo. 

 
UNIT 4. 

 A. A apresentação de artigos científicos. Textos e extractos áudio. 
 B. Prefixos em termos médicos; a formação de palavras; expressões idiomáticas, preposições e acrónimos. 

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 UNIT 1. 
 A. Medical intervention. Texts and listening extracts. 

 B. Medical supplies and tools. Reading information. Verbs, prepositions and adjectives. 



 
UNIT 2. 

 A. Medical procedures. Texts and listening extracts. 
 B. Interpreting graphs. 

  
UNIT 3. 

 A. Reading and understanding specific literature Texts and listening extracts. 
 B. Scientific work. Question clauses and purpose sentences. Time clauses. 

  
UNIT 4. 

 A. Presenting scientific papers and work Texts and listening extracts.
 B. Prefixes in medical terms; word formation; health idioms; prepositions; acronyms.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Cada Unidade está estruturada em duas secções: a secção A introduz os aspectos em estudo através de textos escritos e materiais audiovisuais; a
secção B desenvolve de forma práctica (oral e/ou escrita) os diferentes aspectos introduzidos na secção A assegurando assim a coerência entre os
conteúdos e os objectivos da Unidade Curricular.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Each unit tis structured in two sections: section A introduces study subjects trough written texts and audio-visual materials; section B aims to develop in
a practical way (oral and/or written) the different subjects introduced in section A assuring the coherence between the contents and objectives of the
Curricular Unit.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia terá por base a análise, dirigida e/ou em grupo, de documentos específicos da área de formação dos alunos bem como a utilização de
técnicas de simulação, de forma a desenvolver em simultâneo as diferentes competências. As actividades a desenvolver terão um carácter
predominantemente prático. Os alunos serão incentivados a intervir nas aulas, por intermédio de debates sobre a sua área de estudo. 

 Avaliação contínua: Trabalho Oral (35%) +Teste Escrito (45%) + Participação oral e efectiva nas horas de contacto (20%). São aprovados os alunos cuja
média ponderada das componentes de avaliação seja igual ou superior a 10 valores.

 Exame: teste escrito (50%) + prova oral (50%), obrigatórios. O acesso à prova oral é garantido desde que o aluno tenha uma classificação = ou > a 7,5
valores no teste escrito.

 Estudantes com estatuto especial ou mobilidade: Teste escrito (50%) + Apresentação Oral (50%) sobre um dos temas presentes no programa. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology will be focused in the analysis of written and specific documents of the students’ areas as well as role-play situations, aiming to
unblock the simultaneous development of different skills. Activities developed in class will be predominantly practice. Students will be called to take
active part in the activities through debates and discussions about their area of study. 
 
Continuous Evaluation: Oral Presentation (35%) + Written test (45%) + Active participation in class and scheduled tutorials (20%). Students are approved
when the pondered average is equal or superior to 10 points (valores) 

 Exam: written test + oral test (50% + 50%). Access to the oral test is achieved by grading = or > a 7,5 points (valores) in the written test. 
 Students with special mobility or status: Written Test (50%) + Research and oral presentation about the themes of one of the Units in the Contents (50%) 

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de ensino e os materiais utilizados são especialmente dirigidos aos estudantes de forma a consolidar e desenvolver o seu
conhecimento da Língua Inglesa permitindo a sua aplicação em futuros contextos de trabalho. As sessões consistem na utilização da Língua Inglesa
(gramática e vocabulário). As sessões são simultaneamente direccionadas para as competências ditas produtivas (falar e escrever) bem como às
competências passivas (ler e ouvir). 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methodology and materials for this course are primarily focused on the student’s consolidation and widening of their previous knowledge of English
so that they can apply it to the specific needs of their degree. The sessions will consist of use of English, grammar and vocabulary. The sessions will also
focus on the productive skills (speaking and writing) and the so-called passive skills (reading and listening).

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Devido à não existência de Bibliografia adaptada às necessidades da Unidade Curricular, os materiais de apoio utilizados nas aulas serão fornecidos aos
alunos pelo professor. 

  
Materiais online: 

  
BBC www.bbc.co.ukBellenglish (First Certificate) - http://www.bellenglish.com/

 The English Language Centre Oxford (First Certificate) - http://www.elcox.co.uk/
 English Page (General) - http://www.englishpage.com/

 English Space - http://www.englishspace.ort.org/
  

DICIONÁRIOS
 1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Third Edition. (2008). Cambridge University Press.

 2. Cambridge Learner’s Dictionary. (2007). Cambridge University Press.
 3. Oxford Business English Dictionary for learners of English. (2009). Oxford University Press.

  
GRAMÁTICAS

 1. English Grammar in Use with Answers. Third Edition, (2004). Cambridge University Press.
 2. Oxford Learner’s Grammar. (2009). Oxford University Press.

 
 

Mapa X - Opção I – Suportes Informáticos em Investigação Quantitativa

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I – Suportes Informáticos em Investigação Quantitativa

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Henrique Pedro Soares Luís (72 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):



• Compreender a importância da investigação científica em higiene oral 
 • Compreender os conceitos básicos de bioestatística na investigação quantitativa;

 • Reconhecer o SPSS como suporte informático para análise de dados em investigação quantitativa;
 • Reconhecer os métodos estatísticos adequados e efetuar as técnicas básicas de análise estatística em SPSS;

 • Interpretar os resultados de uma análise estatística obtida pela utilização do SPSS.
  

O aluno no final deve ser competente para adquirir e usar a informação obtida em investigação quantitativa de forma científica e utilizar a tecnologia de
informação para a documentação, análise e estudo estatístico de dados com relevância para a saúde;

 Possuir conhecimentos e bases científicas na área da aplicação da informática na investigação quantitativa. Deverá ser capaz de utilizar este
conhecimento para interpretar informação publicada em artigos científicos e para aplicar os benefícios resultantes na sua prática clínica e comunitária.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

  
• Understand the importance of scientific research in oral hygiene

 • Understand the basic concepts of biostatistics in quantitative research;
 • Recognize the SPSS as a computer support for data analysis in quantitative research;

 • Recognize the appropriate statistical methods and make the basic techniques of statistical analysis in SPSS;
 • interpreting the results of a statistical analysis obtained by using the SPSS.

  
The student at the end should be competent to acquire and use information obtained in quantitative research in a scientific manner and use information
technology for documentation, analysis and statistical analysis of data relevant to health;

 Has knowledge and scientific bases in the computer application area in quantitative research. Should be able to use this knowledge to interpret
information published in scientific articles and to apply the benefits in their clinical practice and community.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Introdução à investigação científica, definição do conceito de investigação científica e da sua importância para a evolução do conhecimento.
 • Conceitos gerais de bioestatística em investigação quantitativa:

 o Tipos e escalas de dados
 o Procedimentos estatísticos adequados aos tipos de dados.

 • Aplicação do programa estatístico SPSS na análise de dados quantitativos:
 o Criação de base de dados

 o Introdução de dados
 o Criação de gráficos e tabelas para análise e observação dos dados

 o Estudo descritivo em SPSS dos dados quantitativos
 o Teste da distribuição normal dos dados

 o O estudo de outliers em SPSS
 o Análise de consistência de dimensões e de observadores

 o Exploração de relações entre variáveis em SPSS 
 o Exploração de relações entre grupos em SPSS

 o Os testes não-paramétricos
 • Identificação dos testes estatísticos na investigação quantitativa e metodologia de seleção dos testes.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Introduction to scientific research, definition of scientific research and its importance for the evolution of knowledge.
 • General biostatistics concepts in quantitative research:

 The types and data ranges
 the statistical procedures appropriate to the types of data.

 • Application of SPSS in quantitative data analysis:
 The database creation

 the Data Entry
 the graphics creation and tables for analysis and observation data

 the descriptive study of quantitative data in SPSS
 Test of normal distribution of data

 The outliers of the study in SPSS
 the dimensions of consistency analysis and observer

 Exploring the relationships between variables in SPSS
 Exploring the relationships between groups in SPSS

 the Non-parametric tests
 • Identification of statistical tests on quantitative research and test selection methodology.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos foram desenhados de modo a permitir ao aluno a aquisição de conhecimentos de utilização de sistemas informáticos para a
análise de dados quantitativos.

 A abordagem de ensino inicia-se com uma revisão de conceitos estatísticos e a aplicação prática dos mesmos em bases de dados especialmente
elaboradas para o ensino do pacote estatístico SPSS, com o objectivo de permitir ao aluno a aquisição de conhecimentos necessários para o
desenvolvimento das suas atividade escolares e de investigação em ambiente escolar e profissional.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents are designed to enable the student to acquire knowledge of use of information systems for the analysis of quantitative data.
 The teaching approach begins with a review of statistical concepts and the practical application of them in specially designed databases for teaching the

SPSS statistical package, in order to enable the student to acquire knowledge necessary for the development of their school and research activity in
educational and professional environment.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Existem aulas teóricas e práticas laboratoriais para estimular o desenvolvimento do conhecimento e participação ativa no processo de aprendizagem.
 As práticas laboratoriais visam a aplicação dos conhecimentos teóricos e a utilização do suporte informático SPSS para apoio à análise de variáveis.

 Com esta metodologia pretende-se incentivar a participação do aluno como agente ativo no processo e fomentar a articulação entre a experiência prática
obtida pela utilização do programa informático SPSS e a produção do conhecimento científico resultante da análise de dados.

  
A avaliação decorre em dois momentos, num primeiro momento, recorrendo ao programa estatístico SPSS para análise de um conjunto de dados
relativamente a técnicas estatísticas estudadas e, no segundo momento, análise do tratamento estatístico apresentado num artigo cientifico da área da
saúde oral para estudo de pertinência e validade. 

 Nota final = (análise de dados em SPSS * 0,6) + (análise de artigo cientifico * 0,4)

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 There are lectures and laboratory practices to encourage the development of knowledge and active participation in the learning process.
 The laboratory practices designed to apply the theoretical knowledge and the use of the information medium SPSS supporting analysis variables.

 With this methodology is intended to encourage student participation as an active agent in the process and to promote links between practical
experiences gained by the use of SPSS software and the production of scientific knowledge resulting from data analysis.

  



It evaluates in two stages, at first, using the SPSS statistical software to analyze a set of data for statistics and techniques studied in the second phase,
the statistical treatment analysis presented in a scientific paper of oral health for study relevance and validity.

 Final score = (data analysis in SPSS * 0.6) + (scientific paper analysis * 0.4)

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A unidade curricular está organizada em aulas teóricas e práticas laboratoriais. Procura-se com esta organização estimular o desenvolvimento
sustentado do conhecimento e a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, quer individualmente quer em grupo no estudo, análise e
discussão de técnicas informáticas para a investigação quantitativa.

 As práticas laboratoriais visam a aplicação dos conhecimentos teóricos e a utilização do suporte informático SPSS para apoio à análise de variáveis.
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The course is organized in lectures and laboratory practices. Looking up with this organization stimulate the sustainable development of knowledge and
active student participation in the learning process, either individually or in groups in the study, analysis and discussion of computational techniques for
quantitative research.

 The laboratory practices designed to apply the theoretical knowledge and the use of the information medium SPSS supporting analysis variables.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Pereira, A. (2003). Guia prático de utilização do SPSS. Lisboa: Sílabo.
 • Huot, R. (2003). Métodos quantitativos para as ciências humanas. Lisboa: Instituto Piaget

 • Callegari-Jacques, S., M. (2003). Bioestatística, princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed.
 

 

Mapa X - Opção I – Suportes Informáticos em Investigação Qualitativa

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I – Suportes Informáticos em Investigação Qualitativa

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Helena Maria de Sousa Lopes Reis do Arco (72 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 - Compreender a importância e contributos da investigação enquanto promotora do desenvolvimento dos saberes e das práticas em saúde;
 - Compreender os conceitos básicos e as regras específicas da análise de conteúdo;

 - Reconhecer suportes informáticos para análise de dados em investigação qualitativa;
 - Relacionar a especificidade dos suportes informáticos de análise com a tipologia dos dados a analisar;

 - Desenvolver competências de análise em investigação qualitativa, mediante a utilização de programas específicos, nomeadamente o NVivo.
 - Refletir os resultados da investigação qualitativa em saúde à luz da análise efetuada.

  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of the curricular unit, the student should have the following skills:
 - Know the steps of the research process;

 - Identifies differences inherent methodological options;
 - Recognizes instruments for collecting qualitative data;
 - Recognizes the general principles of content analysis;
 - Use NVivo program as a mean of facilitating qualitative data analysis;

 - Interprets qualitative research articles on health
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

  
1 - Práticas Científicas e Construção dos Saberes em Saúde:

 •Introdução à investigação científica, definição do conceito de investigação
 •A Investigação enquanto motor de desenvolvimento (etapas do processo científico);

 •A definição do problema de investigação
  

2 - Os métodos quantitativo/qualitativo 
 •A pesquisa booleana;

 •A Revisão sistemática da literatura;
 •Diferentes tipologias de dados e suportes informáticos de análise.

 3 - Princípios gerais da análise e tratamento de dados qualitativos – A análise de conteúdo (regras, fases e etapas);
  

4 - Utilização do programa de análise de dados qualitativos (Construção concetual das categorias, redução dos dados, categorização, emissão dos
relatórios de resultados);

  
5 - Importância da validação na metodologia qualitativa;

  
6 - Os resultados produzidos na investigação qualitativa e a elaboração das conclusões.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1 - Scientific Practices and Construction of Knowledge in Health:
 • Introduction to scientific research, definition of research

 • The Research as a development engine (steps of the scientific process);
 • The definition of the research problem

  
2 - The quantitative / qualitative methods

 • The boolean search(search databases);
 • The systematic review of the literature;
 • Different data types and analysis.

  
3 - General principles of analysis and processing of qualitative data - Content analysis (rules, phases and steps);

  
4 - Use of qualitative data analysis programs (Conceptual Construction of categories, data reduction, categorization, report the results);

  
5 – Importance of validation in qualitative research;

 



 
6 - The results produced in qualitative research and the drafting of conclusions.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A investigação científica é um processo sistemático que visa o conhecimento e a compreensão da realidade com objetividade, para tal mobiliza métodos
e técnicas com vista à obtenção de dados credíveis. A investigação em saúde e nomeadamente a investigação qualitativa, não é alheia a este processo.
Desta forma, para que o estudante possa compreender a importância e contributos da investigação enquanto promotora do desenvolvimento dos
saberes e das práticas em saúde, será necessário que este reconheça a necessidade do recurso a procedimentos científicos respeitando metodologias e
processos.

 Como tal terá que diferenciar a tipologia dos dados recolhidos no terreno, relacioná-los com os procedimentos e suportes analíticos adequados,
nomeadamente programas onde poderão ser analisados, para assim poder refletir os resultados à luz da análise efetuada.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Scientific research is a systematic process to gain knowledge, and understand the reality objectively.
 The scientific research mobilize methods and techniques in order to obtain reliable data. Health research, qualitative research in particular, is no stranger

to this process. 
 So, that the student can understand the importance and contributions of research as promoting the development of knowledge and health practices, will

require that they recognizes, the need to use the scientific procedures respecting methodologies and processes.
 Therefore, they have to differentiate the types of data collected in the field, relate them to the appropriate procedures and analytical media, including

programs where they can be analyzed, so that it may reflect the results in view of the performed analysis.
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Promovendo o processo reflexivo e interativo, serão conjugados a exposição teórica e o contributo dos estudantes quer individualmente ou em grupo,
aliando a consulta, análise e discussão de documentos. Serão ainda efetuadas sessões laboratoriais com programas informáticos de apoio à
investigação qualitativa. Fomentar-se-á a articulação entre a experiência prática e a produção do conhecimento científico integrado, para desta forma os
alunos poderem atingir os objetivos propostos.

  
A avaliação da unidade curricular será efetuada em dois momentos e vertentes:

 1º (consolidação de saberes) – Análise de um artigo científico onde tenha sido utilizada metodologia qualitativa;
 2º (experimentação) – Construção de uma matriz analítica com recurso ao programa Nvivo, tendo por base uma situação ou de diagnóstico de saúde ou

de avaliação de uma intervenção na comunidade.
 A classificação final terá por base a fórmula:

  
CF= (análise de dados em NVivo * 0,6) + (análise de artigo cientifico * 0,4)

  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Promoting a reflective and interactive process, will be conjugated the theoretical exposition and the contribution of the students, individually or in
groups, combining the query analysis and discussion papers. We will also carry out laboratory sessions, with computer programs to support qualitative
research. It will foster the link between practical experience and the production of integrated scientific knowledge, so that students can achieve the
proposed objectives.

  
The evaluation of the curricular unit will be conducted in two phases and aspects:

 1 (consolidation of knowledge) - Analysis of a scientific article which was used qualitative methodology;
 2 (trial) - Construction of an analytical matrix using the NVivo program, based on a situation of health diagnosis or evaluation of an intervention in the

community.
  

The final grade will be based on the formula:
  

CF = (NVivo data analysis * 0.6) + (scientific article analysis * 0.4)
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A unidade curricular está organizada em aulas teóricas e práticas laboratoriais por forma a possibilitar a mobilização de estratégias metodológicas ativas
que permitam o desenvolvimento sustentado do conhecimento. Promovendo o processo reflexivo e interativo, serão conjugados a exposição teórica e o
contributo dos estudantes quer individualmente ou em grupo, aliando a consulta, análise e discussão de documentos. Serão ainda efetuadas sessões
laboratoriais com programas informáticos de apoio à investigação qualitativa, salientando-se enquanto nuclear a utilização do programa Nvivo.

 Neste processo será essencial uma participação ativa tanto dos alunos como do professor.
 Com a adoção desta metodologia pretende-se incentivar a reflexão por parte do aluno, numa perspetiva de crítica sistemática. Fomentar-se-á a

articulação entre a experiência prática e a produção do conhecimento científico integrado, para desta forma os alunos poderem atingir os objetivos
propostos.

  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The curricular unit is organized in lectures and laboratory practices, to enable the mobilization of active methodological strategies that allows sustainable
development of knowledge. Promoting an reflective and interactive process, will be conjugated theoretical exposition and the contribution of the students
either individually or in groups, combining the search, analysis and discussion papers. Laboratory sessions will also be made with software to support
qualitative research, which stated as nuclear use of NVivo program.

 In this process is essential the active participation of both students and the teacher.
 With the adoption of this methodology is intended to encourage reflection by the student, in a perspective of systematic criticism. It will foster the link

between practical experience and the production of integrated scientific knowledge, so that students can achieve the proposed objectives.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 •Denzin,N.; Lincoln - 2011 – The Sage Handbook of Qualitative Research – Thousand Oaks, Sage Publications, 4ª Edition
 •Flick, U. (2005). Métodos qualitativos na investigação científica. Lisboa: Monitor.

 •Fortin, M., Côte, J. e Filion, F. (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures:Lusociência
 •QSR International (2008). NVivo8: Getting started. Doncaster: QSR International Pty Ltd. Acedido em 28 de Junho de 2011 em

http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo9/NVivo9-Getting-Started-Guide.pdf
 •QSR International (2011). NVivo9: Getting started. Doncaster: QSR International Pty Ltd. Acedido em 28 de Junho de 2011 em

http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo9/NVivo9-Getting-Started-Guide.pdf
 •Chersoni, S., Bertacci, A., Pashley, D., Tay, F., Montebugnoli, L. & Prati, C. (2011). In vivo effects of fluoride on enamel permeability. Clin Oral Invest, 15,

443-449. DOI 10.1007/s00784-010-0406-x
  

 

Mapa X - Bioética e Deontologia em Higiene Oral

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Bioética e Deontologia em Higiene Oral



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Pedro Carvalhal Gonçalves da Costa Ferreira (36 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
  Conhecer e compreender os aspetos éticos e morais da prestação dos cuidados de saúde, quer a nível clinico como a nível comunitário

  Identificar os princípios éticos e bioéticos
  Reconhecer os aspectos legais, éticos e morais envolvidos na prática de higiene oral

  Identificar elementos de profissionalismo em medicina dentária
  Aplicar os conhecimentos à análise de casos-problema

  Avaliar criticamente os casos-problema apresentados
  Considerar diferentes pontos de vista em relação aos casos-problema apresentados

 Competências:
  Conhecer termos e conceitos relacionados com a bioética

  Reconhecer a multidisciplinaridade da bioética
  Adquirir conhecimentos necessários para a tomada de questões éticas.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 objectives:
 • Know and understand the ethical and moral aspects providing health care, both in the clinical level and the community level

 • Identify the ethical and bioethical principles
 • Recognize the legal, ethical and moral aspects involved in the practice of oral hygiene

 • Identify elements of professionalism in dentistry
 • Apply knowledge to the analysis of cases-problem

 • Critically evaluate the problem-cases presented
 • Consider different points of view in relation to the problem presented cases

 skills:
 • Understand terms and concepts related to bioethics

 • Recognize the multidisciplinary bioethics
 • To acquire necessary knowledge for making ethical issues.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1) As origens da Bioética
 • Referências históricas

 2) Os valores
 • Éticos

 • Estéticos
 • Religiosos

 3) A Ética
 • Moral

 • Deontologia
 • Lei

 4) A filosofia e a ética
 5) Deontologismo e teleologismo

 6) A bioética
 • Ética da responsabilidade

 • Ética do cuidado
 • Ética da beneficência com confiança

 7) Relação médico paciente
 8) Questões éticas em ensaios clínicos

 9) A ética na vida
 10) Discussão de casos

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1) The origins of Bioethics
 • Historical references

 2) The values
 • Ethical

 • Aesthetic
 • Religious
 3) The Ethics

 • Moral
 • Ethics
 • Law

 4) The philosophy and ethics
 5) Deontologism and teleologism

 6) Bioethics
 • Responsibility of ethics

 • Care Ethics
 • Charitable trust with the ethics

 7) Patient doctor relationship
 8) Ethical issues in clinical trials

 9) Ethics in life
 10) Cases discussion

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos estão estruturados de forma a facilitar a aprendizagem e compreensão da matéria explanada, facilitando assim a compreensão das
matérias e atingir os objectivos que se pretendem alcançar.

 A Bioética assenta num conjunto de teorias e doutrinas, motivo pelo qual se abordam os temas integrantes do conteúdo programático.
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents are structured to facilitate learning and understanding of the esplanade area, thus facilitating the understanding of materials and achieve
the objectives to be achieved.

 Bioethics is based on a set of theories and doctrines, why are addressed members themes of the syllabus.
 



 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 METODOLOGIA:
 A bioética e deontologia em higiene oral é uma Unidade Curricular semestral ministrada no 1º semestre do 3º ano do Curso de Licenciatura em Higiene

Oral. A sua carga horária total e de 36 horas.
 As aulas correspondem a uma exposição teórica com recurso a meios visuais.

 AVALIAÇÃO:
 AVALIAÇÃO = 70% frequência + 30% trabalho, apresentação e discussão 

O aluno para obter passagem na disciplina tem que ter NOTA FINAL ≥ 10 valores.
 No caso de reprovação poderá ser admitido a exame.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 METHODOLOGY:
 Bioethics and ethics in oral hygiene is a semiannual Course taught in the 1st half of the 3rd year of the Bachelor of Oral Hygiene. Its total hours and 36

hours.
 The classes correspond to a theoretical presentation using visual means.

  
EVALUATION:

 Evaluation = 70% frequencies + 30% work, presentation and discussion
  

Students who do not obtain continuous assessment mark equal to or higher than 10 have access to the examination period.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Durante a apresentação das matérias será sempre que possível fomentada a discussão das teorias e diferentes abordagens. No final das exposições são
discutidos casos tipo que vão permitir a realização do trabalho a apresentar na vertente escrita e de discussão oral, apresentação essa que em conjunto
com a frequência final vão permitir demonstrar a compreensão das matérias abordadas e a capacidade de tomada de decisões quando se depararem
com um caso prático.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 During the presentation of the materials students will be encouraged when possible to discuss the theories and approaches. At the end of the exhibits are
discussed cases type that will allow the completion of the work to be presented in written forms and oral discussion, presentation such that together with
the final frequency will help to demonstrate the understanding of the subjects covered and the ability of decision making when faced with a case.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

  Archer L., Biscaia J., Osswald W., Renaud M. (2001). Novos desafios à Bioética. Porto: Porto Editora.
  Beauchamp T., Childress J. (2002). Princípios de ética biomédica. São Paulo: Edições Loyola.

  Esperança Pina J. A. (1994). A responsabilidade dos médicos. Lisboa: Edições técnicas.
  Serrão D, Nunes R. (1998). Ética em cuidados de Saúde. Porto: Porto Editora.

  Williams J. (2007). Dental Ethics Manual, Ferney-Voltaire. France: FDI World Dental Federation.
 

 

Mapa X - Especialidades de Medicina Dentária

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Especialidades de Medicina Dentária

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Cátia Sofia Pinheiro Serralha (24 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 • Proporcionar ao aluno uma visão geral de variadas áreas de medicina dentária onde o Higienista poderá participar na sua vida profissional;

 • Identificar as diferentes especialidades de medicina dentária apresentadas no decorrer da disciplina;
 • Reconhecer diferentes trabalhos dentários presentes na boca dos pacientes;

 • Identificar os diversos materiais e instrumentos dentários utilizados em cada uma das especialidades de medicina dentária leccionadas;
 • Reconhecer o papel a desempenhar pelo higienista oral quando trabalhando em colaboração com cada um dos médicos especialistas.

  
No final da unidade curricular os estudantes deverão reunir as seguintes competências:

 • Reconhecer as diferentes especialidades em medicina dentária;
 • Reconhecer diferentes trabalhos dentários presentes na boca dos pacientes

 • Analisar o papel a desempenhar pelo higienista quando trabalhando em equipa.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
 • Provide students an overview of various areas of dentistry where Hygienist may participate in professional life ;

 • Identify the different specialties of dentistry presented during the course unit ;
 • Recognize different dental work in the patients mouth;

 • Identify the various materials and dental instruments used in each of the specialties of dentistry taught ;
 • Recognize the function of the dental hygienist when working in cooperation with each of the medical specialists .

  
Skills: 

 • Recognize the different dental medicine specialties
 • Recognize different dental work in the mouth of patients

 • Analyze the hygienist function when working as a team with each of the different experts. 
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Ortodontia
 • Cirurgia Oral

 • Periodontologia
 • Odontopediatria
 • Dentisteria 

 • Endondontia
 • Medicina Oral
 • Prostodontia fixa e removível

 



• Implantologia
 • Oclusão 

 • Odontogeriatria
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Orthodontics
 • Oral Surgery
 • Periodontology

 • Pediatric Dentistry
 • Dentistry

 • Endondontia
 • Oral Medicine
 • Fixed and Removable Prosthodontics 

 • Implantology
 • Occlusion

 • Geriatric Dentistry
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos leccionados, estão em sintonia com os objectivos da unidade curricular, dado que todas as temáticas abordadas foram
selecionadas de modo a proporcionarem os conhecimentos e os conceitos necessários ao ensino-aprendizagem dos alunos.

 Com os conteúdos que nos propomos, em que abordamos as temáticas acima descritas, será possível, os alunos alcançarem os objectivos propostos.
  

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 (1000 caracteres incluindo espaços)

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Os conteúdos programáticos leccionados, estão em sintonia com os objectivos da unidade curricular, dado que todas as temáticas abordadas foram
selecionadas de modo a proporcionarem os conhecimentos e os conceitos necessários ao ensino-aprendizagem dos alunos.

 Com os conteúdos que nos propomos, em que abordamos as temáticas acima descritas, será possível, os alunos alcançarem os objectivos propostos.
  

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 (1000 caracteres incluindo espaços)

  
The syllabus taught , are in line with the objectives of the course unit, since all the issues addressed have been selected so as to provide the knowledge
and concepts necessary to the learning of students.

 With the content that we propose, we approach the issues described above , it will be possible, students achieve their objectives.
  

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões lectivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, valorizando, sempre
que possível, a interacção psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais e suportes bibliográficos.

 AVALIAÇÃO:
 A avaliação será realizada da seguinte forma:

 • Prova escrita de avaliação individual (95%);
 • Participação, assiduidade e pontualidade nas aulas (5%).

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher , valuing , whenever possible ,
psychosocial interaction , drawing on audiovisual and bibliographic supports.

  
EVALUATION :

 Evaluation will be conducted as follows:
 • individual written test (95%) ;

 • Participation, attendance and punctuality in class ( 5%).
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Privilegia-se como método para aquisição e desenvolvimento de conhecimentos o método ensino/investigação/aplicação.
 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões lectivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, valorizando, sempre

que possível, a interacção psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos e exposição de casos clínicos para cada uma das
diferentes áreas da medicina dentária.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Is privileged as a method for acquisition and development of knowledge, method / research / application teaching.
 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher , where the syllabus will be

covered , valuing , whenever possible , psychosocial interaction, relying on visual aids , library media and clinical cases for each of the different areas of
dentistry.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Boucher`s, C.; Zarb, G. & Carlsson, G. (1997) Prosthodontic Treatment for edentulous Patients. (9.ª ed). Mosby-Year Book, Inc
 • Brunetti, R. & Montenegro, F. (2002). Odontogeriatria – Noções de interesse clínico. São Paulo: Artes Médicas 

 • Cohen, S. & Burns R. (2000). Caminhos da Polpa. (7.ª ed). Guanabara Koogan 
 • Laskeris, G. (2007). Doenças da Boca - Texto e Atlas. (2.ª ed). Artmed

 • Lindhe, J.; Karring, T. & Lang, N. (2010). Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. (5.ª ed). Guanabara Koogan
 • McDonald, R. & Avery, D. (2001). Odontopediatria. (7.ª ed). 

Guanabara Koogan
 • Okeson, JP. (2000) Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. (4.ª ed). São Paulo, Artes Médicas Lda 

 • Peterson, L. (2000). Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. (3.ª ed). Guanabara Koogan
 • Proffit, W. & Fields, H. Ortodontia Contemporânea. (3.ª ed). Guanabara Koogan

 • Shillingburg, H. et all. (1998). Fundamentos de Prótese Fixa. (3.ª ed). Quintessence Editora Lda.

 

Mapa X - Medicina e Patologia Oral

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Medicina e Patologia Oral

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 



Cátia Sofia Pinheiro Serralha (24 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 • Proporcionar a compreensão das causas e dos mecanismos da doença, pela aplicação das ciências básicas aos processos fisio-patológicos de forma a

poder diagnosticar a generalidade das doenças da mucosa oral;
 • Conhecer os principais mecanismos etiopatogénicos das doenças nas áreas referidas;

 • Conhecer os aspectos clínicos relevantes da patologia oral e maxilofacial;
 • Compreender a importância da identificação e enquadramento destas situações clínicas numa perspectiva de tratamento integrado.

 Competências:
 • Identificar as principais doenças e lesões da mucosa oral, maxilares, glândulas salivares e tecidos anexos peri-bucais e cervicais;

 • Compreender a importância da correlação das doenças e lesões com a actividade de Higienista Oral;
 • Compreender a importância do encaminhamento dessas situações clínicas para as especialidades Médico-Dentárias quando tal for julgado justificável;

 • Saber atuar perante essas doenças e lesões na perspectiva de um tratamento integrado.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
  

• Provide an understanding of the causes and mechanisms of disease, by the application of basic sciences to the physio-pathological processes in order
to be able to diagnose the majority of diseases of the oral mucosa;

 • To Know the main etiopathogenic mechanisms of disease in these areas;
 • To Know the relevant clinical aspects of oral and maxillofacial pathology;
 • Understand the importance of identifying and framing of these conditions in an integrated treatment approach.

 Skills: 
 • Identify the main diseases and lesions of the oral mucosa, jaws, salivary glands and peri-oral and cervical tissue attachments;

 • Understand the importance of correlation of diseases and injuries to the activity of Oral Hygienist;
 • Understand the importance of referral of these clinical situations for the Medical-Dental specialties where this is deemed justifiable;

 • Know act against these diseases and injuries in the perspective of an integrated treatment.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Patologia oral geral
 • Lesões brancas

 • Lesões vermelhas
 • Lesões pigmentares

 • Lesões vesículo-bolhosas
 • Lesões ulceradas

 • Lesões papilomatosas
 • Aumento do volume gengival

 • Tumores dos tecidos moles
 • Quistos dos tecidos moles

 • Aumento do volume ósseo
 • Lesões dos lábios

 • Cancro oral
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • General Oral Pathology
 • White lesions

 • Red lesions
 • Pigmentary lesions

 • Vesicular- bullous lesions 
 • Ulcerated lesions

 • Papillomatosis lesions
 • Gingival volume increase

 • Soft tissue tumors
 • Soft tissue cysts

 • Bone volume increase
 • Lip lesions

 • Oral cancer
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos leccionados, estão em sintonia com os objectivos da unidade curricular, dado que todas as temáticas abordadas foram
selecionadas de modo a proporcionarem os conhecimentos e os conceitos necessários ao ensino-aprendizagem dos alunos.

 Com os conteúdos que nos propomos, em que abordamos as temáticas acima descritas, será possível, os alunos alcançarem os objectivos propostos.
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus taught , are in line with the objectives of the course unit, since all the issues addressed have been selected so as to provide the knowledge
and concepts necessary to the learning of students.

 With the content that we propose, we approach the issues described above , it will be possible, students achieve their objectives.
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões lectivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, valorizando, sempre
que possível, a interacção psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais e suportes bibliográficos.

 AVALIAÇÃO:
 A avaliação será realizada da seguinte forma:

 • Prova escrita de avaliação individual (95%);
 • Participação, assiduidade e pontualidade nas aulas (5%).

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher , valuing , whenever possible ,
psychosocial interaction , drawing on audiovisual and bibliographic supports.

  
EVALUATION :

 Evaluation will be conducted as follows:
 • individual written test (95%) ;

 • Participation, attendance and punctuality in class ( 5%).
 



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Privilegia-se como método para aquisição e desenvolvimento de conhecimentos o método ensino/investigação/aplicação.
 As estratégias pedagógicas baseiam-se em sessões lectivas que serão conduzidas através de sessões expositivas pelo docente, valorizando, sempre

que possível, a interacção psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais, suportes bibliográficos e exposição de imagens dos diferentes tipos de
lesões.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Is privileged as a method for acquisition and development of knowledge, method / research / application teaching.
 The teaching strategies are based on teaching sessions which will be conducted through lecture sessions by the teacher , where the syllabus will be

covered , valuing , whenever possible , psychosocial interaction, relying on visual aids , library media and display images of various types of lesions.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Laskeris, G. (2007). Doenças da Boca - Texto e Atlas. (2.ª ed). Artmed
 • Peterson, L. (2000). Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. (3.ª ed). Guanabara Koogan

 • Regezi, J., Sciubba, J.; Jordan, R. (2008). Oral pathology, clinical pathologic correlations. (5.ª ed). Ed. Saunders
 

 

Mapa X - Farmacologia Geral

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Farmacologia Geral

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luzia Maria Filipe Valente Nabais (36 Horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 • Descrever o mecanismo de ação dos medicamentos incluídos nos grupos terapêuticos

 • Identificar ações secundárias e interações dos medicamentos
 • Compreender o ciclo de acção dos medicamentos

 • Relacionar o mecanismo de acção dos medicamentos com a acção clínica, no
 controlo das doenças

  
No final:

 • Conceitos farmacológicos 
 • Tipos de fármacos e as suas diferentes formas de acção no organismo

 • Os mecanismos de acção no organismo
 • Mecanismos de biotransformação dos fármacos 

 • Efeitos terapêuticos dos principais grupos de fármacos
 • Reconhecimento das reacções adversas dos fármacos e/ou das possíveis interacções medicamentosas

 • A especificidade em doentes de risco terapêutico
 • Conhecer os principais grupos de fármacos, os seus mecanismos de ação e efeitos secundários

 • Identificar sintomas tóxicos, alérgicos e efeitos secundários dos medicamentos
 • Conhecer as principais interações medicamentosas

 • Descrever o tratamento de algumas situações de urgência
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
 • Describe the mechanism of action of the drugs included in therapeutic groups

 • Identify secondary actions and drug interactions
 • Understand the drug action cycle

 • Relate the drug mechanism of action and clinical action in disease control
  

In the end:
 • Pharmacological Concepts

 • Types of drugs and their different modes of action in the body
 • The mechanisms of action in the body

 • biotransformation of drugs Mechanisms
 • Therapeutic effects of the main groups of drugs

 • Recognition of adverse reactions to drugs and / or possible drug interactions
 • The therapeutic specificity risk patients

 • Know the main groups of drugs, their mechanisms of action and side effects
 • Identify toxic, allergic symptoms and side effects of medications

 • Know the main drug interactions
 • Describe the treatment of certain emergency situations

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 i – generalidades
 ii – farmacocinética

 iii – farmacodinamia
 iv – interacções medicamentosas

 v – noção de placebo
 vi – antibioticos e outros medicamentos da infecção

 vii- sistema nervoso central
 viii – fármacos que actuam sobre o snc

 ix – fármacos com acção sobre o aparelho respiratório
 x– fármacos com acção sobre o ap. cardiovascular

 xi – fármacos com acção sobre o aparelho digestivo
 xii– farmacologia endocrinológica

 xiii – interacções medicamentosas 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 i - general
 ii - pharmacokinetics

 



iii - pharmacodynamics
 iv - drug interactions

 v - placebo the concept
 vi - antibiotics and other drugs infection

 vii central nervous system
 viii - drugs acting on the cns

 ix - drugs with action on the respiratory
 x- agents acting on ap. cardiovascular

 xi - drugs with action on the digestive
 xii endocrinology pharmacology 

 xiii - drug interactions
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Para ter conhecimentos da terapêutica para cada patologia o estudante tem que conhecer os mecanismos de ação de cada grupo terapêutico e as
especificardes de cada fármaco. Têm que estar bem presentes conhecimentos sobre efeitos adversos e secundários de cada fármaco.

 A ação clinica de um fármaco é mensurável e o estudante deverá estar apto a fazê-lo.
 São abordados os grupos terapêuticos essenciais e mais utilizados nas patologias mais correntes, e que serão encontrados em consulta

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 To have knowledge of therapy for each pathology students must know the mechanisms of action of each therapeutic group and especificardes of each
drug. They have to be very present knowledge of adverse and side effects of each drug.

 The clinical action of a drug is measurable and the student should be able to do so.
 The essential therapeutic groups are addressed and more used in the most common diseases, which will be found in consultation

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 METODOLOGIA:
 • Sessões teóricas 

 AVALIAÇÃO:
 • Os meios de avaliação incluem 2 provas escritas (PE), em data a combinar no início e de acordo com a equipa pedagógica, professor e alunos

 • Avaliações orais (AO) que corresponderá a 20% da nota final.
 • É obrigatória classificação igual ou superior a 10 valores na média das 2 provas escritas

 A avaliação final (AV) resulta da aplicação da seguinte fórmula:
  

AV = (PE1*0.40)+(PE2*0.40)+(AO*0.2)
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 METHODOLOGY:
 • Theoretical sessions

 EVALUATION:
 • The evaluation methods include two written tests (PE) at a date to be arranged at the beginning and according to the teaching staff, teachers and

students
 • Oral Reviews (AO) that correspond to 20% of the final grade.

 • It is mandatory classification equal to or higher than 10 on an average of two written tests
 The final evaluation (AV) obtained by applying the following formula:

  
AV = (PE1 0:40 *) + (* PE2 0:40) + (AO * 0.2)

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Por se tratar de uma disciplina essencialmente teórica os meios de avaliação terão de ser individuais e escritos, como estudantes de um curso de saúde
e de uma disciplina em constante mudança será essencial a análise dos artigos que vão sendo publicados dizendo respeito aos conteúdos abordados
nas aulas

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Because it is essentially theoretical discipline the assessment tools must be individual and written, as students of a health course and a course changing
is essential to analysis of the articles that are being published concerned the content covered in class

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos
 • Prontuário terapêutico 6. Infarmed. www. infarmed.pt/prontoário

 • Goodman; Gilman. Bases farmacológicas da terapêutica. McGraw Hill
 • Guimarães, Serafim; Moura, Daniel; Silva, Patricio. Terapêutica medicamentosa e suas bases farmacológicas.Porto Editora

 • Katzung B.G. (2004), Basic and clinical pharmacology”,9th Edition, Lange Medical Books / McGraw-Hill.
 

 

Mapa X - Biomateriais Dentários

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Biomateriais Dentários

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Pedro Carvalhal Gonçalves da Costa Ferreira (48 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 • Aprender os princípios fundamentais e elementares da ciência dos materiais dentários.

 • Conhecer definições e terminologia relativa a metais, cerâmica, polímeros e as suas combinações.
 • Aprender as bases científicas para racionalmente selecionar, manipular e aplicar os materiais dentários.

 • Apreender, através de exercícios específicos, a usar adequadamente cada um dos materiais dentários isoladamente.
 Competências:

 • Selecionar os materiais dentários baseado no conhecimento científico da sua: Composição, Estrutura e Propriedades.
 • Manipular os materiais dentários baseado nos mesmos princípios.

 • Avaliar o desempenho dos materiais dentários utilizados na prática clínica.
 • Compreender os mecanismos de falhas dos materiais dentários, em uso laboratorial e clínico.

 • Reconhecer as limitações dos materiais dentários antevendo as características que poderão mudar ao longo do tempo



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 objectives:
 • Learn the basic and elementary principles of the science of dental materials.

 • Know definitions and terminology relating to metals, ceramics, polymers and combinations thereof.
 • Learn the scientific basis for rationally select, manipulate and apply dental materials.

 • Capturing, through specific exercises, to properly use each of dental materials alone.
 skills:

 • Select the dental materials based on scientific knowledge of its: composition, structure and properties.
 • Handle the dental materials based on the same principles.

 • To evaluate the performance of dental materials used in clinical practice.
 • To understand the failure mechanisms of dental materials in laboratory and clinical use.

 • Recognize the limitations of dental materials anticipating the features that may change over time
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 O programa teórico da UC de Biomateriais incide sobre duas áreas:
  

Área 1 – Ciências dos Materiais Dentários:
  

- Principio, Definições e terminologia
 -Estruturas dos materiais (Arranjos estruturais, adesão, união, composição e defeitos estruturais)

 -Propriedades dos materiais (físicas, químicas, mecânicas, biológicas, estéticas)
  

Área 2 – Tecnologia dos Materiais Dentários:
  

- Polímeros
 - Materiais de impressão

 - Gessos e materiais para modelos (Alginatos e elastómeros)
 - Materiais restauradores diretos (Resinas acrílicas, cimentos, amalgamas, ouro e compósitos) e sistemas adesivos

 - Materiais protéticos e restauradores indiretos (ligas para fundições e soldas, cerâmicas, resinas para base de prótese total e implantes)
 - Materiais dentários para prevenção (flúor, selantes, protetores bucais)

 - Materiais para acabamento, polimento e limpeza
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The theoretical program UC Biomaterials focuses on two areas:
  

Area 1 - Science of Dental Materials:
 - Principle, Definitions and terminology

 - Structures of materials (structural arrangements, adhesion, union, composition and structural defects)
 - Material properties (physical, chemical, mechanical, biological, aesthetic)

  
Area 2 - Technology of Dental Materials:

 - Polymers
 - Impression materials

 - Gypsum and materials for models (Alginates and elastomers)
 - Direct restorative materials (acrylic resins, cements, amalgam, gold and composite) and adhesive systems

 - Prosthetic materials and indirect restoration (alloys for foundries and welds, ceramics, acrylic resin for full and implant prosthesis)
 - Dental materials for prevention (fluoride, sealants, mouth guards)

 - Materials for finishing, polishing and cleaning
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos foram desenhados de modo a permitir ao aluno a aquisição de conhecimentos de utilização de biomateriais dentários, com
o objectivo de permitir ao aluno a aquisição de conhecimentos necessários para o desenvolvimento das suas atividade escolares, clinicas e de
investigação em ambiente escolar e profissional.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents have been designed to allow the student to acquire dental biomaterials knowledge, with the aim of enabling the student to acquire
knowledge necessary for the development of their school activity, clinics and research in academic and professional environment.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A estratégia pedagógica baseia-se em sessões teóricas de três horas, sendo lecionadas pelo docente responsável da unidade curricular através de
sessões expositivas, valorizando, sempre que possível, a interação psicossocial, apoiando-se em meios audiovisuais e suportes bibliográficos. 

 Perspetiva-se também uma sessão expositiva do tipo seminário, por parte dos estudantes, incidindo na apresentação de um trabalho de investigação
(revisão de literatura científica) realizada individualmente.

 • Avaliação: 
Mini-testes (20%) – Serão realizados 3 mini-testes dos quais contam os 2 melhores

 Trabalho de grupo (30%) – Revisão de literatura científica baseada num mínimo de 3 artigos científicos
 Frequência (50%) 

 Os alunos que não obtenham nota de avaliação continuada ≥ 10 valores, têm acesso à época de exames, estando os restantes dispensados, sendo que
neste caso a classificação final é coincidente com a nota da avaliação contínua.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The pedagogical strategy is based on theoretical sessions of three hours and taught by the head teacher of the course through lecture sessions, valuing,
whenever possible, psychosocial interaction, drawing on audiovisual and bibliographic supports.

 Up perspective also an exhibition session of the seminar type, by students, focusing on the presentation of a research work (scientific literature review)
performed individually.

 • Rating:
 Mini-tests (20%) - will be held 3 mini-tests of which have the best 2

 Group work (30%) - Scientific Literature review based on a minimum of 3 scientific articles
 Frequency (50%)

  
Students with no note of continued evaluation ≥ 10 points, have access to the examination period, with the remaining exempted, in which case the final
rating is the same as the note of ongoing evaluation.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 O conhecimento desta disciplina é fundamental para a seleção, manipulação e aplicação dos materiais dentários (dentro das competências
profissionais), na prática clínica. 

 Após a exposição das matérias, os alunos têm de realizar um trabalho com um tema da matéria exposta e a sua apresentação oral. Esta apresentação,
além da avaliação realizada através dos testes parciais e da frequência final, vão demonstrar a compreensão das matérias ministradas

 



 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The knowledge of this discipline is fundamental to the selection, handling and application of dental materials (within the professional skills), in clinical
practice.

 After exposure of the material, students have to do a job with a theme of exposed material and the oral presentation. This presentation to the assessment
carried out using the partial tests and final frequency, will demonstrate an understanding of the subjects taught

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Anusavice, K. (2005). Phillips Materiais Dentários. (5ªedição). Rio de Janeiro: Elsevier Editora Lda.
 • Craig, R., Powers, J. ; Wataha, J (2002). Materiais Dentários - Propriedades e Manipulação. (7ªEdição). São Paulo: Livraria Santos Editora Lda.

 
 

Mapa X - Nutrição e Saúde Oral

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Nutrição e Saúde Oral

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Victor Abreu Assunção (24 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Reconhecer a relevância da Nutrição na Saúde Oral e na prática clínica;
 • Conhecer os principais grupos de nutrientes;

 • Conhecer as principais vias metabólicas e os processos de digestão e absorção ao longo sistema digestivo;
 • Conhecer as linhas de orientação nutricionais e construir um plano alimentar baseado no calculo das necessidades energéticas do indivíduo;

 • Compreender o impacto de outros fatores na nutrição
 • Compreender a importância da nutrição nas diversas dimensões da saúde oral;

 • Reconhecer e caracterizar os alimentos cariogénicos e não cariogénicos.
  

O aluno no final da presente Unidade Curricular deve:
 • Reconhecer e aplicar as recomendações nutricionais para pacientes com as seguintes condições orais

 o Cárie dentária
 o Doença periodontal

 o Xerostomia
 o hipersensibilidade dentinária

 • Integrar os antecedentes médicos, sociais e orais a quando da avaliação do estado nutricional do paciente;
 • Conhecer as diversas formas de recolha de informação nutricional.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Recognizing the importance of nutrition in oral health and clinical practice;
 • Know the main groups of nutrients;

 • Know the main metabolic pathways and processes of digestion and absorption through the digestive system;
 • Know the nutritional guidance lines and build a food plan based on the calculation of the energy needs of the individual;

 • Understand the impact of other factors on nutrition
 • Understand the importance of nutrition in the various dimensions of oral health;

 • Recognize and characterize the cariogenic and non-cariogenic food.
  

The student at the end of this Course should:
 • Recognize and apply the nutritional recommendations for patients with the following oral conditions:

 the Dental caries
 periodontal disease

 the Xerostomia
 the dentin hypersensitivity

 • Integrate medical history, social and oral to when assessing the nutritional status of the patient;
 • Know the different forms of nutritional information collection.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1 Nutrição básica
 a Funções fisiológicas dos nutrientes

 b Conceitos básicos de nutrição
 c Digestão e absorção de alimentos

 d Grupos nutricionais
 2 Nutrição clínica

 a Aspetos nutricionais nas diferentes fases da vida
 b Aspectos relacionados com a ingestão de nutrientes

 c Influencia da patologia sistémica no estado nutricional e saúde oral
 3 Aspectos nutricionais relacionados com a saúde oral

 a Cárie dentária
 b Doenças periodontais

 c Aspectos nutricionais nas alterações da cavidade oral 
 d Avaliação nutricional e aconselhamento do paciente na consulta dentária

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1 Basic nutrition
 a The physiological functions of nutrients

 b nutrition basic concepts
 c digestion and absorption of food

 d nutritional Groups
 2 Clinical Nutrition

 a Aspects nutrition at different stages of life
 b Aspects nutrient intake

 c Influence of systemic disease on nutritional status and oral health
 3 nutritional aspects related to oral health

 a the Dental caries
 b Periodontal diseases

 



c nutritional aspects of the alterations in the oral cavity
 d Nutritional assessment and patient counseling in dental appointment

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 O higienista oral deve ser capaz, durante o seu exercício profissional, de avaliar as possíveis situações que provocam alterações de risco para a saúde
oral. Os conteúdos desenhados para esta unidade curricular procuram proporcionar ao aluno os saberes e competências para desempenhar essas
situações e promover a saúde ora de acordo com os aspectos fundamentais da nutrição expostos nos objectivos da unidade curricular.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The oral hygienist should be able, during their professional practice, to assess the possible risk situations that cause changes to oral health. The content
designed for this curricular unit seek to provide the student with the knowledge and ability to perform these situations and promote health either in
accordance with the fundamental aspects of nutrition exposed the objectives of the course.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Método expositivo e interrogativo nas sessões teóricas.
  

A avaliação da disciplina é contínua.
  

AVALIAÇÃO = 35% (1ª frequência) + 65% (2ª frequência)
  

O aluno para obter passagem na disciplina tem que ter NOTA FINAL ≥ 10
 valores.

  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Expository and interrogative method in theoretical sessions.
  

The evaluation of the subject is continuous.
  

RATE = 35% (1st rate) + 65% (2nd frequency)
  

The student for passage in the discipline have to be FINAL NOTE ≥ 10
 values.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 O processo de ensino utilizado na unidade curricular visa não só a transmissão de conhecimentos ao aluno, mas também o desenvolvimento de
competências inquisitivas e de exposição de assuntos essenciais para a saúde oral. A metodologia utilizada visa a obtenção de conhecimentos por parte
do aluno de acordo com os objectivos apresentados, valorizando a participação dos mesmos

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching process used in the course aims not only to impart knowledge to the student, but also the development of inquisitive skills and key issues
of exposure to oral health. The methodology aims to obtain knowledge of the student in accordance with the objectives set, valuing their participation

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Mahan L. & Stump S. (2003) Alimentos, Nutrição & Dietoterapia. (10ª Ed.) São Paulo: Editora Roca;
 • Darby M & Walsh M. (2010) Dental hygiene theory and practice. (3rd Ed.) St. Louis - Missouri: Saunders Elsevier;

 • Wilkins E. (2009) Clinical practice of the dental hygienist. (10th ed.) Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins
 • Stegeman C. & Davis J. (2010) The dental hygienist’s guide to nutricional care. (3rd Ed.) St. Louis – Missouri: Saunders Elsevier.

 
 

Mapa X - Higiene Oral Escolar e Comunitária IV

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Higiene Oral Escolar e Comunitária IV

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos André Santos Bastos Lopes (36 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Adquirir conhecimentos básicos sobre várias patologias,
 • Executar corretamente as várias técnicas de transferências, 

 • Estabelecer o plano de tratamento de acordo com as necessidades de cada utente,
 • Reconhecer as principais fases de um programa comunitário para pessoas com deficiência.

 • Promover a integração e participação em atividades comunitárias com indivíduos com necessidades de saúde especiais.
 • Trabalhar em equipa com os outros técnicos das instituições.

 • Elaborar um relatório de atividades.
  

Após terminar a unidade curricular de HOEC IV, o aluno deve estar capacitado para:
  

• Integrar-se e participar em atividades comunitárias com indivíduos com necessidades de saúde especiais em instituições comunitárias.
 • Desenvolver programas comunitários que envolvam indivíduos com NSE.

 • Prestar cuidados de higiene oral a indivíduos com NSE, tendo em conta a sua patologia.
 • Elaborar adaptadores e meios audiovisuais adequados às necessidades dos utentes.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Acquire basic knowledge of various pathologies,
 • Run correctly the various transfer techniques,

 • Establish the treatment plan according to the needs of each user,
 • Recognize the main phases of a community program for people with disabilities.

 • Promote the integration and participation in community activities with individuals with special health needs.
 • Work as a team with other technical institutions.

 • Develop an activity report.
  



After finishing the course of HOEC IV, the student must be able to:
  

• Integrate and participate in community activities with individuals with special health needs in community institutions.
 • Develop community programs involving individuals with NSE.

 • providing oral hygiene care to patients with disabilities, having regard to its pathology.
 • Develop adapters and audiovisual facilities adequate to users needs.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 - Definição de deficiência e incapacidade;
 - Dinâmica familiar e tipos de comunicação;

 - Técnicas de transferência de pacientes;
 - Cuidados de saúde oral em utentes com necessidades de saúde especiais:

 o Técnicas adaptativas em saúde oral (ajudas técnicas, controlo do corpo, da cabeça e pescoço, abridores de boca, posicionamento, etc.)
  

Relação da saúde oral com determinadas patologias comuns em indivíduos com necessidades de saúde especiais:
 • Deficiência visual;

 • Deficiência motora;
 • Autismo;

 • Paralisia cerebral;
 • Deficiência auditiva;

 • Doença mental;
 • Trissomia 21;

 • Epilepsia;
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Definition of disability and disability;
 • Family dynamics and types of communication;

 • patient transfer techniques;
 • Oral health care in users with special health needs:

 the adaptive techniques in oral health (technical aids, body control, head and neck, mouth openers, positioning, etc.)
  

Relationship of oral health with certain common diseases in individuals with special health needs:
 • Visual impairment;

 • motor disability;
 • Autism;

 • Cerebral Palsy;
 • Hearing impaired;

 • Mental illness;
 • Trisomy 21

 • Epilepsy;
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Nesta disciplina serão efetuados ensinos sobre várias patologias de modo a proporcionar aos alunos os conhecimentos necessários para poderem
prestar cuidados de higiene oral a utentes com necessidades especiais em comunidade e em clínica. 

 Os conceitos básicos sobre determinada patologia serão apresentados inicialmente, de forma a dotar o aluno de conhecimento sobre as principais
características e especificidades de patologias encontradas frequentemente em utentes com necessidades especiais. Estas aulas são posteriormente
complementadas por outras sobre cuidados específicos de higiene oral, em que é explicada a relação da saúde oral com as patologias abordadas
inicialmente.

 Desta forma o aluno torna-se então capaz de estabelecer planos de tratamento adequados a utentes ou a um grupo de utentes, e a elaborar e selecionar
medida adaptativas de higiene oral, quer em clínica, quer em comunidade

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 In this course will be made teachings on various conditions in order to provide students with the knowledge needed to provide oral hygiene care to users
with special needs in community and clinic.

 The basics of certain pathology will be presented initially in order to provide the student with knowledge of the main features and characteristics of
diseases commonly found in users with special needs. These lessons are further complemented by other on specific oral hygiene care, it is explained the
relationship of oral health with the pathologies addressed initially.

 This way the student then becomes able to establish treatment plans tailored to users or group of users, and to develop and select adaptive measure of
oral hygiene, either in clinical or community

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Na componente teórica são lecionados os conceitos básicos sobre várias deficiências bem como a sua relação com a saúde oral, através de sessões
expositivas, apoiando-se em meios audiovisuais e em alguns casos, demonstrações práticas. 

 As aulas práticas serão realizadas numa instituição, aonde os alunos colocam prática os conhecimentos teóricos adquiridos.
 A avaliação da UC é contínua.

  
• Componente (25%) - Frequência teórica (25%)

 • Componente Prática (75%) - Execução das atividades (30%) + Projeto (10%) + Relatório (20%) + Apresentação Oral (15%) 
 Avaliação final = 25% aval. teórica + 75% aval. prática

 O aluno para obter aprovação na UC tem que ter Avaliação final ≥ 10 valores, não podendo ser negativa em nenhuma das componentes. 
 No caso de o aluno reprovar na componente teórica, o aluno terá acesso à época de exames:

 Nota Final: 25% da nota do exame teórico + 75% avaliação prática obtida na avaliação continua.
 O aluno para obter aprovação na UC, tem que ter nota final ≥ 10 valores

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 In the theoretical component are taught the basics of various disabilities and their relationship to oral health through lecture sessions, drawing on
audiovisual media and in some cases, practical demonstrations.

 The classes will be held in an institution, where students put practice the theoretical knowledge acquired.
  

Assessment of UC is continuous.
  

• Component (25%) - Theoretical test (25%)
 • Practical Component (75%) - Implementation of activities (30%) + Design (10%) + Report (20%) + Oral Presentation (15%)

  
Final evaluation = 25% guarantee. theoretical + 75% guarantee. practice

 The student for approval at UC have to Final evaluation ≥ 10 values can not be negative in any of the components.
  

If the student failing the theoretical part, the student will have access to the examination period:
 Final Note: 25% of the grade of the theory test + 75% practical assessment obtained in the evaluation continues.

 The student for approval at UC, have to have final grade ≥ 10.
 



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As crescentes necessidades das instituições de utentes com necessidades especiais requerem um conhecimento especializado e aprofundado das
características das suas patologias associadas, e da sua relação com a saúde oral. A UC pretende dotar os alunos de conhecimentos teórico-práticos
sobre a conceptualização, a caracterização e o desenvolvimento de métodos e técnicas de intervenção, na perspetiva de capacitar os utentes com
necessidades especiais, de ferramentas que melhorem os seus níveis de saúde oral. Neste sentido, a metodologia adotada centra-se no grupo de
estudantes onde se privilegia a experiência pedagógica, pretendendo-se que estes vivenciem situações de carácter prático acompanhadas,
posteriormente analisadas, e que sejam capazes de implementar e desenvolver um programa de saúde oral integrado na comunidade do individuo com
necessidades especiais.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The growing needs of users of institutions with special needs require specialized and in-depth knowledge of the characteristics of their comorbidities and
their relationship to oral health. The UC aims to provide students with theoretical and practical knowledge about the conceptualization, the
characterization and the development of methods and intervention techniques, the perspective of empowering users with special needs, tools to improve
their levels of oral health. In this sense, the adopted methodology focuses on the student group where it focuses on teaching experience, claiming that
these to experience practical situations accompanied subsequently analyzed, and are able to implement and develop an integrated oral health program in
individual community with special needs.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Haddad, A. (2007). Odontologia para Paciente com Necessidades Especiais. Editora Santos
 - Mugayer LRF. (2000). Pacientes portadores de Necessidades Especiais. Manual de Odontología e Saúde Oral. Pancast editora;

 - Raposa, K & Perlman. (2012) Treating The Dental Patient With a Developmental Disorder. Wiley-Blackwell
 

 

Mapa X - Higiene Oral V

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Higiene Oral V

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Victor Abreu Assunção (100 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos:
 • Adquirir conhecimentos teóricos e práticos para o desempenho de técnicas preventivas de doenças orais;

 • Aplicar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos
 • Executar corretamente técnicas de higiene oral

 • Executar e avaliar os tratamentos realizados
 • Analisar e resolver diferentes problemas simulados e discutir modificações e /ou alternativas aos planos de tratamento

 • Preparar e apresentar oralmente casos clínicos observados
 • Executar técnicas laboratoriais para a obtenção de moldes e elaboração de moldeiras dentárias

  
O aluno no final da UC deve:

 • Ser capaz de fornecer informações necessárias sobre branqueamento dentário
 • Executar a técnica de remoção de manchas extrínsecas com jacto

 • Guiar os pacientes fumadores para a cessação tabágica
 • Diagnosticar a halitose e indicar possíveis soluções para o problema

 • Reconhecer os sinais e sintomas do uso de drogas ilícitas
 • Saber os aspetos legais ao inicio da atividade profissional de higienista oral.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
 • To acquire theoretical and practical knowledge to perform preventive techniques of oral diseases;

 • Apply the knowledge and skills acquired
 • Run correctly techniques of oral hygiene
 • Perform and evaluate the treatments performed

 • Analyze and solve different simulated problems and discuss modifications and / or alternative to treatment plans
 • Prepare and make oral clinical cases observed

 • Run laboratory techniques for obtaining and preparing dental mold trays
  

The student at the end of curricular unit should:
 • Be able to provide necessary information about tooth whitening

 • Perform the removal technique extrinsic stains jet
 • Leading smokers patients for smoking cessation

 • Diagnose halitosis and indicate possible solutions to the problem
 • Recognize the signs and symptoms of substance abuse

 • Know the legal aspects to the beginning of the occupation of dental hygienist.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Branqueamentos dentários
 • Tipos de branqueamento dentário;

 • Técnicas envolvidas;
 • Elaboração de moldeiras de branqueamento;

 • Comunicação com o paciente
 o Procedimentos

 o Escalas de cor
 o Expectativas do paciente

 o Contraindicações
  

Jactos de remoção de manchas extrínsecas
 • Modelos de prophyjet

 • Tipos de pó utilizados
 • Técnica de utilização

 • Proteção do paciente e operador
 • Contraindicações

 • Diferentes aplicações do jacto



 
Cessação tabágica

 • Tabaco, uma dependência e os seus riscos para a saúde oral
 • Papel do Higienista Oral na cessação tabágica

 • Benefícios de deixar de fumar
 • Abordagens ao paciente fumador

 • Tipos de tratamento 
  

Halitose
 • Problema oral e social

 • Tipos de halitose
 • Etiologia

 • Patogénese
 • Meios de diagnóstico

 • Tratamento
  

Drogas ilícitas
 • Sua relação com a saúde oral

 • Sinais 
 • Sintomas

  
Aspetos práticos da profissão

 • Obrigações legais
 • Saídas profissionais em Portugal e no estrangeiro

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Dental Whitening
 • Types of tooth whitening;

 • Techniques involved;
 • bleaching trays of Development;

 • Communication with the patient
 Procedures

 color scales
 the patient's expectations

 the Contraindications
  

Nozzle removing extrinsic stains
 • prophyjet Templates

 • powder types used
 • use technology

 • Patient Protection and operator
 • Contraindications

 • Different jet applications
  

Smoking cessation
 • Tobacco dependence and risks to oral health

 • Oral Hygienist's role in smoking cessation
 • Benefits of quitting smoking

 • Approaches to the patient smoker
 • Types of treatment

  
Halitosis

 • Problem oral and social
 • Types of halitosis

 • Etiology
 • Pathogenesis

 • Diagnostic agents
 • Treatment

  
Illicit drugs

 • Your relationship to oral health
 • Signs

 • Symptoms
  

Practical aspects of the profession
 • Legal obligations

 • Career opportunities in Portugal and abroad

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos estão delineados de modo a transmitir aos alunos os conhecimentos básicos de higiene oral que constam nos objectivos
definidos para esta unidade curricular.

 Os conhecimentos básicos são transmitidos de forma a proporcionar aos alunos a possibilidade de adquirirem os conhecimentos por participação ativa
nas aulas assim como pela consulta da bibliografia que está inserido no programa da unidade curricular.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus is designed to give students the basic knowledge of oral hygiene listed on the objectives set for this curricular unit.
 The basic knowledge is transmitted in order to provide students with the opportunity to acquire the knowledge by active participation in class as well as

by consulting the bibliography that is inserted in the course program.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Metodologia:
 As aulas correspondem a uma exposição teórica com recurso a meios visuais e serão complementadas por demonstrações práticas. As aulas práticas

decorrem na clínica de HO e visam a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.
  

Avaliação Final = 50% componente teórica + 50% Componente prática.
  

Componente teórica = 50% frequência teórica + 20% Caso clinico + 30% apresentação de artigo científico
  

Componente prática = 65% aulas práticas + 35% frequência prática
  

Obrigatório obter nota ≥10 em cada componente para obter aprovação. 
  



O aluno para obter passagem na disciplina tem que ter NOTA FINAL ≥ 10 valores. 
  

A aprovação na disciplina de HO V é obrigatória para transitar para o estágio final.
 Caso o aluno reprove na componente teórica, terá acesso à época de exames onde terá hipótese de aprovação através de exame teórico.

 No caso de nota negativa na componente prática ou em ambas as componentes, o aluno ficará reprovado sem acesso a exame.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Methodology:
 The classes correspond to a theoretical presentation using visual media and will be complemented by practical demonstrations. Practical classes take

place in the clinic HO and aim at practical application of acquired knowledge.
  

Final evaluation = 50% theoretical + 50% practical component.
  

Theoretical component = 50% theoretical frequency + 20% + 30% If clinical scientific paper presentation
  

Practical component = 65% + 35% practical classes practice often
  

Required get ≥10 note in each component for approval.
  

Required final grade for approval must be ≥ 10.
  

The approval in HO V discipline is required for transition to the final stage.
 If a student fails the theoretical part, will have access to examination period.

 In the case of failing grade in the practical component or both components, the student will fail without access to examination.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A unidade curricular está organizada em aulas teóricas e teórico-práticas por forma a possibilitar não só aquisição do conhecimento, mas também a
mobilização de estratégias metodológicas ativas que permitam o desenvolvimento sustentado do conhecimento. Neste processo será essencial uma
participação ativa tanto dos estudantes como do professor.

 Para tal, será utilizado o método expositivo, complementado com atividades clínicas em laboratório de higiene oral.
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The curricular unit is organized in theoretical and theoretical-practical in order to allow not only the acquisition of knowledge, but also the mobilization of
active methodological strategies that enable sustainable development of knowledge. In this process will be essential active participation of both students
and the teacher.

 This will use the lecture method, complemented with clinical activities in oral hygiene laboratory.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Darby M. & Walsh M. (2010). Dental hygiene theory and practice. (3rdEd). St. Louis - Missouri: Saunders Elsevier.
  Major M. & Ash Jr D. (2010) Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology and occlusion. (9thEd). St. Louis – Missouri: Saunders Elsevier.

  Nield J. & Houseman GA. (2008). Fundamentals of periodontal instrumentation. (6thEd). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer.
  Molinari J. & Harte J. (2009). Cottone’s Practical Infection Control In Dentistry. (3rdEd) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

  Wolf H. & Hassell T. (2006) Color Atlas of Dental Hygiene: Periodontology. New York: Thieme. 
  Wilkins E. (2009) Clinical practice of the dental hygienist. (10thEd). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

  Felton A., Chapman A. & Felton S. (2009) Basic guide to oral health education and promotion. Iowa: Wiley-Blackwell.
  Axelsson P. (2004). Preventive Materials, Methods and programs, vol 4. Sweden: Quintessence books.

 

Mapa X - Opção II – Higiene Oral Específica nas Etapas de Ciclo de Vida

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção II – Higiene Oral Específica nas Etapas de Ciclo de Vida

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Henrique Pedro Soares Luís (46 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Victor Abreu Assunção (25 horas)
 João Pedro Ferreira (9 horas)

 
 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 o Adquirir conhecimentos para o desempenho de técnicas de higiene oral nas diversas etapas da vida
 o Aplicar em contexto comunitário os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos

 o Adquirir conhecimentos para o desenvolvimento de competências de autoaprendizagem
 o Reconhecer a importância da intervenção do higienista oral nas diferentes etapas da vida
  

O aluno no final da Unidade Curricular deve:
 o Reconhecer as características orais especificas dos indivíduos ao longo das etapas de desenvolvimento

 o Reconhecer as características comportamentais dos indivíduos ao longo das etapas de desenvolvimento que possam condicionar a saúde oral
 o Discutir problemáticas relacionadas com a saúde oral ao longo da vida do ser humano através da discussão de casos específicos

 o Recomendar medidas promotoras de saúde oral e de prevenção de doenças orais adequadas às diferentes etapas do desenvolvimento humano
 o Desenvolver atividades comunitárias de promoção e educação para a saúde oral

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Acquire knowledge for the performance of oral hygiene techniques in different stages of life
 Apply in a community context the theoretical and practical knowledge acquired

 Acquiring knowledge for the development of self-learning skills
 Recognize the importance of the intervention of the dental hygienist in different stages of life

  
The student at the end of the course should:

 Recognize the specific oral characteristics of individuals along the development stages
 Recognnze the behavioral characteristics of individuals along the stages of development that may affect oral health

 Discuss the issues related to oral health throughout the life of the human being through the specific cases discussion
 Recommend the measures to promote oral health and prevention of oral diseases appropriate to the different stages of human development

 Develop the community activities of promotion and education for oral health

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 



• A saúde oral dos 0 aos 5 anos
 o Fatores de risco para a cárie dentária e a gengivite

 o Considerações de saúde oral até os 2 anos de idade
 o Considerações de saúde oral dos 3 aos 5 anos de idade

 o Indicações de saúde oral para os pais de crianças dos 0 aos 5 anos de idade
 • A saúde oral da criança em idade escolar e na adolescência

 o A escola como promotora de saúde oral;
 o A adolescência e a saúde oral;

  Cuidados de higiene oral nos adolescentes, como motivar;
  Os efeitos na cavidade oral dos contraceptivos;

 • A saúde oral no adulto
 o A prevenção das doenças orais no adulto;

 o As estratégias de motivação de um paciente adulto
 o Abordagem de condições que possam influenciar a saúde oral:

  O tabagismo
  A menopausa
 • A saúde oral no idoso

 o As consequências orais do envelhecimento;
 o A higiene oral do idoso;

 o A influência da dieta e da nutrição na saúde oral.
 o O indivíduos com próteses e desdentado

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 • The oral health of 0 to 5 years
 the risk factors for dental caries and gingivitis

 the oral health considerations up to 2 years old
 the oral health considerations from 3 to 5 years old

 Indications of oral health for parents of children aged 0 to 5 years old
 • The oral health of children of school age and adolescence

 the School as promoter of oral health;
 the Adolescence and oral health;

  oral hygiene care in adolescents, how to motivate;
  The effects in the oral cavity of contraceptives;

 • Oral health in adults
 the prevention of oral diseases in adults;

 the Strategies for motivation of an adult patient
 Approach the conditions that may influence the oral health:

  Smoking
  Menopause

 • Oral health in the elderly
 the Oral consequences of aging;

 the Oral hygiene of the elderly;
 the Impact of diet and nutrition on oral health.

 The individuals with the prostheses and toothless

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 O higienista oral deve reconhecer as características especificas de saúde oral e de saúde geral, dos indivíduos durantes as diferentes etapas do ciclo da
vida, de modo a poder prestar os melhores cuidados de saúde oral possíveis, tendo em consideração o individuo e a comunidade onde ele se insere.

 Os objetivos desta unidade curricular foram delineados de modo a permitir ao aluno a aquisição de conhecimentos, saberes e competências para
desempenhar essas funções. Os conteúdos definidos para esta UC dão resposta à organização planeada para a UC e exposta nos objetivos
apresentados. Complementarmente às aulas teóricas os alunos realizarão atividades comunitária onde planeiam e implementam atividades para as
populações em estudo.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The oral hygienist should recognize the specific characteristics of oral health and overall health of individuals at various stages of the life cycle, in order
to provide the best possible oral health care, taking into account the individual and the community in which he it operates.

 The objectives of this curricular unit were designed to allow the student to acquire knowledge, knowledge and ability to perform these functions. The
contents defined for this response curricular unit give the organization planned to curricular unit and exposed in our goals. In addition to lectures
students will hold community activities where they plan and implement activities for the populations under study.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia do ensino alia o método expositivo e a discussão de casos de estudo juntamente com o trabalho dos alunos na procura de soluções para
problemas que surgem durante as aulas

  
A avaliação da disciplina é contínua, não tendo exame final.

  
A avaliação tem uma componente teórica e outra prática.

  
Avaliação teórica = 40% (1ª frequência) + 50% (2ª frequência) + 10% (participação PBL)

 Avaliação prática = 100% execução de atividades de práticas
 Avaliação final = 50% componente teórica + 50% componente prática

  
O aluno para obter passagem na disciplina tem que ter NOTA FINAL ≥ 10 valores. Não podendo ser negativa em nenhuma das componentes teórica e
prática.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology of teaching combines the expository method and the discussion of case studies along with the work of students in finding solutions to
problems that arise during class

  
The evaluation of the subject is continuous, with no final examination.

  
 
Theoretical evaluation = 40% (1st frequency) + 50% (2nd frequency) + 10% (PBL participation)

 Practical evaluation = 100% implementation of practical activities
 Final evaluation = 50% theoretical + 50% practical component

  
The student for passage in the discipline have to be FINAL NOTE ≥ 10. Can not be negative in any of the theoretical and practical components.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de ensino vão de encontro às necessidades de transmissão de conhecimentos pela exposição em ambiente de sala de aula das
temáticas abordadas na UC com a consequente aplicação em campo de trabalho comunitário das estratégias estudadas, de modo a responder ás



necessidades detetadas dos indivíduos nas diferentes etapas do ciclo da vida. Os métodos de ensino utilizados permitem ao alunos a aplicação dos
saberes e competência adquiridos na teoria.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methods will suit knowledge by exposure transmission needs in the classroom environment of the subjects addressed in UC with the
subsequent application in the field of community work strategies studied in order to respond to the needs of individuals detected in the different cycle
stages of life. The teaching methods used allow the students to apply knowledge and skills acquired in theory.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Axelsson P. (2004). Preventive Materials, Methods and programs, vol 4. Sweden: Quintessence books.
 • Darby M. & Walsh M. (2010). Dental hygiene theory and practice. (3rdEd). St. Louis - Missouri: Saunders Elsevier.

 • Felton A., Chapman A. & Felton S. (2009) Basic guide to oral health education and promotion. Iowa: Wiley-Blackwell.
 • Major M. & Ash Jr D. (2010) Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology and occlusion. (9thEd). St. Louis – Missouri: Saunders Elsevier.

 • Wilkins E. (2009) Clinical practice of the dental hygienist. (10thEd). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
 

 

Mapa X - Estágio

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Estágio

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos André Santos Bastos Lopes (65 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Victor Assunção
 110 horas

 João Pedro Ferreira
 94 horas

 Henrique Pedro Soares Luís
 30 horas

 
 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Estágio Comunitário:
 • Integrar-se nas Equipas de Saúde da Instituição e no seu trabalho

 • Planear, implementar e avaliar as atividades a desenvolver 
 • Elaborar um Projeto de programa

 • Elaborar relatório final
 • Elaborar e utilizar meios audiovisuais

 • Executar e avaliar selantes de fissura 
 • Realizar em Saúde Escolar Rastreios de Cárie Dentária e ações de educação/sensibilização para a Saúde Oral;

  
Estágio Observacional: 

 • Integrar-se na equipa de trabalho da clinica dentária
 • Colaborar em todas as atividades propostas

 • Efetuar consultas de higiene oral aos utentes (caso seja autorizado pelo diretor clínico do consultório)
 Estágio Organizacional:

 • Elaborar estratégias de educação e de promoção de saúde oral para os utentes, funcionários e outros elementos dos locais de atividade dos alunos;
 • Realizar consultas de Higiene Oral no laboratório de Higiene Oral da ESSP

  
No final deve ter obtido experiência semelhante à que irá ter como Higienista Oral na sua vida profissional.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Community Stage:
 • Integrate the Health Teams of the institution and its work

 • Plan, implement and evaluate the activities to develop
 • Develop a program of Project

 • Prepare final report
 • Develop and use audiovisual media

 • Perform and evaluate fissure sealants
 • Conduct on School Health Screenings of Dental Caries and education actions / awareness of the Oral Health;

  
Observational stage:

 • Joining the working team of dental clinic
 • Collaborate in all proposed activities

 • Make queries oral hygiene users (if authorized by the clinical director of the office)
  

Organizational stage:
 • Develop education strategies and oral health promotion for clients, employees and other elements of student activity sites;

 • Perform Oral Hygiene appointment on Oral Hygiene Laboratory of ESSP
  

At the end must have obtained similar experience that will have as Oral Hygienist in their professional life.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Estágio de Comunidade
 • Elaboração de um projeto de programa 

 • Realização de ações de educação e promoção de saúde oral 
 • Realização de rastreios de cárie dentária de acordo com as especificações do PNPSO da Direção Geral da Saúde;

 • Aplicar selantes de fissuras
 • Elaborar meios audiovisuais de suporte às suas atividades de educação e promoção de saúde.

  
Estágio Observacional do Campo de Trabalho

 • Participação nas atividades clinicas de saúde oral realizadas nos locais de estágio;
 • Colaborar, se solicitado, na prestação de cuidados de higiene oral;

 • Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos higienistas orais dos locais de estágio.
  

Estágio Organizacional
 • Organização e planeamento de ações de promoção e educação para a saúde oral nos locais de estágio

 



• Organização da marcação e realização de atividades clínicas no Laboratório de higiene Oral da Escola Superior de Saúde de Portalegre
 • Realização de técnicas de diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças orais

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Community Stage
 • Preparation of a draft program

 • Conduct education and promotion activities of oral health
 • Conducting surveys of dental caries according to the specifications of PNPSO of Health General Directorate;

 • Apply fissure sealants
 • Prepare visual aids to support their education and health promotion activities.

  
Observational stage Fieldwork

 • Participation in clinical oral health activities undertaken in the stage locations;
 • Collaborate, if requested, in care of oral hygiene;

 • Monitor the activities developed by oral hygienists internship sites.
  

Organizational stage
 • Organization and planning of promotion and education for oral health in the stage of local

 • Organization of marking and performing clinical activities in the Oral Hygiene Laboratory of Portalegre School of Health Sciences
 • Development of diagnostic techniques, prevention and treatment of oral diseases

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos permitem aos alunos atingir os objetivos da unidade curricular pela plena participação em atividades profissionais do
higienista oral em diversos campos de trabalho. A integração do aluno nas equipas de saúde do centro de saúde permite a compreensão do Programa
Nacional de promoção de saúde oral e do papel do Higienista Oral na implementação desse programa, assim como a presença em clinicas médicas
dentárias permite ao aluno conhecer e integrar-se no aspeto clínico da profissão de higienista oral. O estágio organizacional permite ao aluno
desenvolver capacidades de organização e de integração de ações comunitárias e clinicas, complementares, e que o estimulam a entender a atividade do
higienista oral como profissional de saúde com intervenção clinica e comunitária, sempre com o objetivo de promover a saúde oral do indivíduo e da
comunidade.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents allow students to achieve the objectives of the course for full participation in professional activities of dental hygienist in various fields of
work. The integration of the student in health center health teams allows the understanding of the national program of oral health promotion and Oral
Hygienist's role in implementing this program, as well as the presence in dental medical clinics allows the student to learn and integrate the clinical
aspect of the profession of dental hygienist. The organizational stage allows students to develop organizational skills and integration of community and
clinical measures to supplement, and that stimulate understand the activity of the dental hygienist as a health professional with clinical and community
intervention, always with the aim of promoting health oral individual and the community.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Estágio comunidade
 A–Projeto atividades-40%; Relatório atividades–60%

 B-Avaliação orientador ESSP–30%; avaliação orientador CS–70%
 C–Nota estágio comunitário

 C=40%A + 60%B
 Reprova aluno se nota < 10 valores em A ou B

  
Estágio organizacional

 D-Avaliação atividades práticas
 E–Apresentação caso clínico

 F-Avaliação atividades comunitárias
 G–Relatório final estágio organizacional

 H–Nota estágio organizacional
 H=40%D + 15%E + 25%F + 20%G

 Reprova o aluno se nota < 10 valores em D ou F
  

Estágio Observacional
 I-Avaliação orientador 90% + Relatório estágio observacional 10%

  
Apresentação Final Estágio

 J–Apresentação estágio comunitário
 K–Apresentação estágio organizacional

 L–Apresentação estágio observacional
 M–Nota apresentação final estágio

 M–57,5%J + 27,5%K + 5%L
  

AVALIAÇÃO FINAL
 N=Nota final estágio

 N=40%C + 40%H + 5%I + 15%M
  

Se reprovar num ou mais campos estágio, terá de repetir todos os campos de estágio no ano letivo seguinte.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Community Stage
 A-design activities-40%; Report activities-60%

 B-Assessment ESSP-30% guidance; advisor review CS-70%
 C-Note Community stage

 C = 40% A + 60% B
 Reproves student note <10 values in A or B

  
Organizational stage

 D- practical activities assessment
 E- clinical case presentation

 F- community activities rating
 G- organizational stage end report 

 Note H-organizational stage
 H = D + 40% 15% 25% E + F + G 20%

 Reproves the student note <10 points in D or F
  

Observational stage
 I-guiding Rating 90% + 10% observational stage Report

  



Final Stage Presentation
 J-Community stage presentation

 K-Organizational stage presentation
 L-Observational stage presentation

 Note M-final stage presentation
 M-57.5% + 27.5% J K + 5% L

  
FINAL EVALUATION

 N = Endnote stage
 C = C + 40% H + 40% 5% 15% I + M

  
If fail in one or more fields stage, you must repeat all internship opportunities in the following school year.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A unidade curricular está organizada em aulas práticas comunitárias e práticas laboratoriais. Procura-se com esta organização estimular o
desenvolvimento sustentado do conhecimento e a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, quer individualmente quer em integrado
numa equipa de saúde no planeamento, implementação e avaliação de atividades de higiene oral em centros de saúde, consultórios de medicina dentária
e outras instituições comunitárias.

 As práticas laboratoriais visam a aplicação dos conhecimentos teóricos e a utilização do equipamento do Laboratório de Higiene Oral para a prestação
de cuidados de higiene oral aos indivíduos.

 Neste processo será essencial uma participação ativa do aluno como agente ativo no processo de aprendizagem e de partilha de saberes com a
comunidade de modo a alertar para a importância da saúde oral na saúde geral e da necessidade da abordagem holística da saúde do individuo.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The course is organized in Community practical classes and laboratory practice. Looking up with this organization stimulate the sustainable development
of knowledge and active student participation in the learning process, either individually or in part of a health care team in planning, implementation and
evaluation of oral hygiene activities in health centers, offices of Dentists and other Community institutions.

 The laboratory practices designed to apply the theoretical knowledge and the use of Oral Hygiene Laboratory equipment for the provision of oral hygiene
care to individuals.

 In this process will be essential active student participation as an active agent in the process of learning and sharing of knowledge with the community in
order to draw attention to the importance of oral health on overall health and the need for holistic approach to individual health.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 • Felton A., Chapman A. & Felton S. (2009) Basic guide to oral health education and promotion. Iowa: Wiley-Blackwell.
 • Mason, J. (2010) Concepts in Dental Public Health (2nd Edition) . Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

 • PORTUGAL, Ministério da Saúde – Direção-Geral da Saúde (2005) Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. Lisboa: Direção-Geral da Saúde.
  

• PORTUGAL, Ministério da Saúde – Direção-Geral da Saúde (2011) Plano B – Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. Lisboa: Direção-Geral da
Saúde.

  
• PORTUGAL, Ministério da Saúde – Direção-Geral da Saúde (2009) Circular normativa n.º 02/DSPPS/DCVAE de 09/01/09. Lisboa: Direção-Geral da Saúde.

 • Wilkins, E. (2009) Clinical practice of the dental hygienists. (10th edition). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
 

 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
A aprovação das unidades curriculares foi efetuada após a verificação da adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de
aprendizagem, com especial relevo à coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos da Unidade curricular.

 
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The approval of the curricular units was made after verifying the adequacy of teaching methodologies and teaching to learning objectives, with particular
emphasis on the consistency between program content and the objectives of the course unit.

 
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 

Além das aulas presenciais, é disponibilizada bibliografia, complementar aos textos elaborados pelo docente, trabalhados pelos alunos nas horas de
trabalho autónomo e discutidos nas horas de acompanhamento. O trabalho é aferido nas aulas de prática laboratorial, onde é necessária a aplicação dos
conhecimentos e nas avaliações da disciplina.

 Foram também considerados:
 • Regime semestral; 

 • O ano letivo tem cerca de 40 semanas, incluindo exames;
 • Cada semana de trabalho tem cerca de 40 horas;

 • Existem 1600 horas de trabalho por ano letivo; 
 • Cada ano tem 60 ECTS X 26,7 horas de trabalho do aluno (presencial e não presencial); 

 • O tempo de trabalho anual é igualmente repartido pelos 2 semestres. 
 Para verificar a adequação do tempo aos ECTS é aplicado um questionário aos alunos em que essas questões são abordadas, nos regimes de tutorias

onde se discute a adaptação das horas de estudo aos conteúdos programáticos, e pelas taxas de aproveitamento de cada unidade curricular.
 

 
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 

In addition to the classroom lectures, bibliography is available, complementary to the texts prepared by the teacher, the students worked in the hours of
autonomous work and discussed in the hours of monitoring. Work is measured in laboratory practice classes, where the application of knowledge and in
the course evaluations is required.

 Were also considered:
 • Semester scheme;

 • The school year is about 40 weeks including examinations;
 • Each week of work has about 40 hours;

 • There are 1600 hours of work per school year;
 • Each year has 60 ECTS X 26.7 hours of student work (in person and not in person);

 • The annual working time is equally divided between the two semesters.
 To check the suitability of the time the ECTS is applied a questionnaire to students in which these issues are addressed in mentoring schemes discussing

the adaptation of hours of study to the syllabus, and the utilization rates of each course.
 

 
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de aprendizagem da unidade curricular. 

A metodologias de avaliação das unidades curriculares é efetuada em função dos objetivos da unidade curricular, sendo as mesmas avaliadas pelos
docentes de forma anual, pelos alunos no questionário de avaliação da unidade curricular e pelo coordenador do curso em reuniões anuais com os
docentes e alunos.

 
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 



The assessment methodologies of the curricular units is done according to the goals of the curricular unit, the same being evaluated by teachers on a
yearly basis, by the students in the assessment questionnaire of the curricular unit and the course coordinator in annual meetings with teachers and
students.

 
 
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

Desde uma fase precoce do plano curricular, aos alunos, são estimuladas rotinas de leitura de artigos científicos e da sua respetiva análise critica. Além
disso, os alunos são estimulados a participar em atividades de exploração científica e a elaborar projetos de índole científica. Nos planos de estudo de
algumas unidades curriculares estão contemplados trabalhos de pesquisa bibliográfica/monografias sobre temas definidos pelo docente, alguns objeto
de apresentação oral e muitos objeto de avaliação com ponderação atribuída na média final da disciplina.

 
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

From an early stage of the curriculum, students, reading routines of scientific articles and their respective critical analysis are encouraged. In addition,
students are encouraged to participate in scientific exploration activities and to develop scientific nature projects. In the curricula of some curricular units
are included works of literature / monographs on topics defined by the teacher, some have oral presentation and many with weighting of average end of
the course.

 
 

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14
N.º diplomados / No. of graduates 0 5 13
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 5 10
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 3
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades curriculares. 
Todas as áreas científicas apresentam uma boa percentagem de aproveitamento, das quais se distingue a área da Higiene dentária, com 11 unidades
curriculares com 100% de aproveitamento. As outras 4 unidades curriculares com 100% de aproveitamento, 3 pertencem à área cientifica das ciências
dentárias e 1 à área científica de ciências sociais e do comportamento.

 No geral o número de alunos com aproveitamento nas unidades curriculares é superior ao número de alunos sem aproveitamento, com a única exceção
a ocorrer na área científica de Biologia e Bioquímica na unidade curricular de Bioquímica, onde existiram 8 alunos sem aproveitamento num total de 11
alunos.

 No geral em 454 situações de aproveitamento, 389 resultaram em situação de aproveitamento, com apenas 65 situações sem aproveitamento.
 

 
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 

All scientific areas have a good percentage of use, which distinguishes the area of dental hygiene, with 11 curricular units with 100% success. The other
four curricular units with 100% success, three belong to the scientific area of dental sciences and one scientific area of social and behavioral sciences.

 Overall the number of students who passed the curricular units is higher than the number of unsuccessfull students, with the only exception to occur in
the scientific area of Biology and Biochemistry at the curricular unit of Biochemistry, where there were 8 students without success in a total of 11
students.

 
 
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de melhoria do mesmo. 

Os resultados da monitorização do sucesso escolar, numa primeira fase, são tidos em consideração pelo docente responsável pela unidade curricular
que procura soluções para aumentar o sucesso dos alunos.

 Quando as taxas de insucesso são elevadas procura-se identificar os motivos e utilizar estratégias para o ultrapassar.
 

 
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

The monitoring of school success results, initially, are taken into account by the teacher responsible for the curricular unit, searching for solutions to
increase student success.

 When failure rates are high we seek to identify the reasons and use strategies to overcome it.
 

 

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade 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. 100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / 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 33

7.2. Resultados das actividades 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 respectiva classificação
(quando aplicável). 

Não existe Centro de Investigação reconhecido pela FCT na área do CE. O IPP tem uma estrutura de coordenação da investigação e desenvolvimento
(C3i – Coordenação Interdisciplinar para a Investigação e Inovação). A sua missão é a promoção de trabalhos de investigação, inovação e



desenvolvimento tecnológico, incluindo Ciência e Tecnologias da Saúde
 Existem diversos núcleos I&DT, destacando-se o Núcleo de Estudos para a Intervenção Social, Educação e Saúde.

 A ESS definiu em CTC as linhas de investigação:
 -Bem-estar, saúde e doença 

 -Organizações e profissões da saúde
 - Educação em saúde

 Existem docentes/investigadores registados em Centros de Investigação acreditados: 
 • Henrique Soares Luis e Victor Assunção estão registados na UICOB – Unidade de Investigação em Ciências Orais e Biomédicas da Faculdade de

Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, (FCT unit of R&D # 4062)
 • Helena Arco está inscrita CESNOVA, polo UE – Centro de Estudos de Sociologia de Universidade Nova de Lisboa.

 
 
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable). 

There is no research center recognized by the FCT in the study program area. The IPP has a coordination structure of research and development (C3I -
Interdisciplinary Coordination for Research and Innovation). Its mission is to promote research, innovation and technological development, including
Science and Health Technologies

 There are several core R & D, highlighting the Study Center for Social Intervention, Education and Health.
 The ESS defined in CTC research lines:

 - Well-being, health and disease
 - Organizations and health professions

 - Health education
 There are teachers / researchers registered in accredited Research Centres:

 • Luis Henrique Soares and Victor Asuncion are registered in UICOB - Research Unit Sciences and Oral Biomedical, School of Dental Medicine, University
of Lisbon (FCT unit of R & D # 4062)

 • Helena Arc is entered CESNOVA, polo EU - Sociology Study Centre of the New University of Lisbon.
 

 
7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos 5 anos e
com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em formato APA):

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124
 7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124
 7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

O enquadramento regional do ciclo de estudos da licenciatura em higiene oral, na área regional de Portalegre, representa um fator de grande impacto
pela formação de profissionais qualificados numa área bastante necessitada de cuidados de Saúde Oral.

 A formação base dos higienistas orais, vocacionada para a promoção e educação da Saúde está adequada às necessidades regionais, o que é
potenciado pelas relações privilegiadas que o ciclo de estudos foi capaz de desenvolver com entidades regionais e nacionais.

 São também exemplo do impacto das atividades científicas e tecnológicas do ciclo de estudos os projetos em curso, nomeadamente a vigilância de
Saúde Oral da Comunidade do IPP e o apoio prestado aos utentes da Fundação Renal Portuguesa, que como resultado da colaboração foi apresentado
um poster científico num congresso denominado de “Encontro Renal 2013, que decorreu em Vilamoura a 11 de Abril de 2013.

 
 
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

The regional framework of the study program in the regional area of Portalegre, represents a major impact factor for the formation of qualified
professionals in a very needy regional area for oral health care.

 The basic training of dental hygienists, dedicated to the promotion and health education is tailored to regional needs, which is enhanced by the special
relationship that the dental hygiene program was able to develop with regional and national entities.

 Are also an example of the impact of scientific and technological activities of the course projects underway, including the Oral Health surveillance of IPP
Community and the support provided to users of the Portuguese Renal Foundation, which as a result of the collaboration was presented a scientific
poster a meeting called "Renal Meeting 2013, held in Vilamoura on 11 April 2013.

 
 
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais. 

Encontram-se em desenvolvimento atividades científicas e tecnológicas de colaboração com instituições internacionais, nomeadamente a VOCO,
empresa de materiais dentários sediada na Alemanha, para o desenvolvimento de ensaios clínicos no laboratório de Higiene Oral. Estas atividades de
investigação permitirão o envolvimento dos alunos e consequentemente o seu enriquecimento curricular, além da promoção do curso e melhoria dos
saberes científicos.

 Candidatura a projecto internacional, apoiado por Fundos Europeus,em conjunto com Universidades de Klaipeda (Lituânia), Bristol (Reino Unido) e Riva
(Letónia), com o título “Dental Appearence Matters”, na área da cooperação para a inovação e execução de boas práticas (KA2).

 O ciclo de estudos tem também participado na divulgação da ESSP e da licenciatura em higiene oral em eventos nacionais como são exemplos o
ENOVE+ e a Feira da Saúde do Alentejo e a Futurália.

 
 
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or partnerships. 

Currently developing scientific and technological activities in collaboration with international institutions, including the VOCO, dental materials company
based in Germany, for the development of clinical trials in Oral Hygiene laboratory. These research activities will enable the involvement of students and
consequently their curriculum enrichment, and promotion of the course and improvement of scientific knowledge.

 Applying for international project, supported by European funds, together with Klaipeda University (Lithuania), Bristol (UK) and Riva (Latvia), entitled
"Dental Appearence Matters" in the area of cooperation for innovation and execution good practice (KA2).

 The study cycle has also participated in spreading the ESSP and degree in oral hygiene in national events as examples are the ENOVE + and the Health
Fair Alentejo and Futurália.

 
 
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

Não existe uma monitorização destas atividades tendo em vista a sua melhoria no âmbito restrito deste ciclo de estudos. A atividade de investigação e
gestão de projetos é gerida centralmente, pela C3i, e monitorizada no âmbito do Sistema Integrado de Gestão.

 
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

There is no monitoring of these activities with a view to its improvement. The research activity and project management is managed centrally by C3I, and
monitored under the Integrated Management System.

 

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades 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. 

No âmbito das Unidades Curriculares de Higiene Oral III, IV e V, Higiene Oral Escolar e Comunitária I, II, III e IV, Opção II (Higiene Oral nas diferentes
etapas da vida) são realizadas atividades que proporcionam à comunidade envolvente serviços de promoção de saúde oral. Nomeadamente o projeto de
vigilância de saúde oral da comunidade do IPP proporcionado aos alunos, docentes e funcionários do IPP através da realização de atos clínicos no
laboratório de Higiene Oral. São também realizadas atividades de promoção da saúde oral em ambiente escolar, junto dos alunos que frequentam o
ensino pré-escolar e escolar em estabelecimentos de ensino da cidade de Portalegre, assim como junto de populações específicas, que são exemplo as
grávidas, cidadãos portadores de deficiência, Idosos e outros cidadãos portadores de necessidades especiais. Esta prestação de serviços à comunidade
revela-se uma mais-valia em termos de contato e reconhecimento do curso e da sua valência comunitária.

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7c4f9204-3ca4-12f5-bc4f-54ff5bc3a124


 
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of the study programme. 

As part of the curricular units of Oral Hygiene III, IV and V, Oral Hygiene School and Community I, II, III and IV, Option II (Oral Hygiene in different stages of
life) are activities that provide to the surrounding community oral health promotion services. In particular the oral health surveillance project of the IPP
community provided the students, faculty and staff of the IPP by conducting clinical acts in Oral Hygiene laboratory. Are also held activities to promote
oral health in the school environment, with students attending pre-school and school education in schools in the city of Portalegre, as well as with
specific populations, which are example pregnant women, citizens with disabilities, elderly and other citizens with special needs. This provision of
services to the community proves to be an asset in terms of contact and recognition of the position to the oral hygiene program at the community.

 
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a ação cultural, desportiva e artística. 

A vertente comunitária da Licenciatura em Higiene Oral contribui de forma decisiva para o desenvolvimento e promoção da saúde oral da comunidade
onde a Escola Superior de Saúde está inserida. Estas atividades, ao proporcionarem o conhecimento de práticas de Higiene Oral e consciencialização da
sua importância para a saúde do individuo, contribuem não só a nível local mas com uma elevada abrangência, para a melhoria dos níveis de saúde da
população.

 
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic activities. 

The community part of the Bachelor in Oral Hygiene contributes decisively to the development and promotion of oral health of the community where the
School of Health Sciences is located. These activities by providing knowledge of Oral Hygiene practices and awareness of its importance for the
individual's health, contribute not only locally but with a high scope for the improvement of health standards of the population.

 
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado. 

A divulgação do ciclo de estudos e do ensino ministrado é feita de acordo com a estratégia delineada pela instituição responsável pelo curso. Assim, têm
sido realizadas atividades de divulgação junto da comunidade académica e da população em geral, adequando-se a metodologia utilizada nessa
divulgação ao público-alvo.

 
 
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education given to students. 

The advertisement of cycle of studies and the teaching provided is made according to the strategy outlined by the institution offering the degree. Thus,
outreach activities have been conducted with the academic community and the general population, adapting the methodology used in the divulgation to
the target audience.

 

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 11.1
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 11.1
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 5.5
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 20

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
• Adaptação do plano de estudos aos pontos fracos detetados anteriormente

 • A licenciatura em Higiene Oral, é lecionada numa Instituição de Ensino Superior localizada numa área com elevadas necessidades de cuidados de
Saúde Oral

 • Forte motivação para responder às necessidades do mercado de trabalho e da comunidade
 • Aposta na melhoria contínua da qualidade do ensino prestado e do plano curricular ajustado às qualificações requeridas pelas entidades prestadoras

de cuidados de saúde oral
 • Instituição de ensino superior com Sistema de Gestão da Responsabilidade Social certificado

 • Instituição com certificação do Sistema de Gestão de Qualidade da APCER
 • Aposta da instituição no investimento para a formação do pessoal docente e não docente

 • Existência da Coordenação Interdisciplinar para a Investigação e Inovação (C3i)
 • Existência da Comissão de Autoavaliação de Ciclo de Estudos

 • Proximidade com a forte presença de entidades prestadoras de saúde na região
 • Sala de aulas bem equipadas com modernas tecnologias

 • Acesso à base de dados Proquest e B-On
 • Acervo documental na área da Higiene Oral ao dispor dos estudantes

 • Processamento de resíduos provenientes das atividades laboratoriais por empresa certificada
 • Corpo docente jovem

 • Motivação do Corpo Docente para obter mais qualificação académica
 • Política interna ativa de qualificação e contratação do corpo docente

 • Bom relacionamento do corpo docente
 • Proximidade Docente/Discente

 • Presença do primeiro Doutorado na área científica principal do curso no corpo docente
 • Docente em processo de Doutoramento na área científica principal

 • Dois Especialistas na área científica do curso
 • Colaboração de agentes ativos de entidades prestadoras de saúde no corpo docente

 • Sistema de Avaliação de desempenho dos docentes
 • Alunos originários predominantemente da região com maior facilidade de integração na comunidade

 • Existência do Laboratório de Higiene Oral equipado com todo o material necessário ao desenvolvimento das atividades académicas
 • Possibilidade de desenvolver atividades de Higiene Oral em Instituições prestadoras de cuidados de saúde da região, em ambiente real

 • Conteúdos atuais que permitem responder às solicitações do mercado e da comunidade
 • Aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos, o que facilita a aquisição de conhecimentos e a motivação dos alunos

 • Existência de metodologia de ensino em “Problem based learning” e discussão de casos clínicos em algumas unidades curriculares, o que potencia a
participação do aluno no processo educativo

 • Grande aceitação por parte da comunidade das atividades realizadas pelo curso de Higiene Oral
 • Primeira experiência de mobilidade internacional para alunos do curso de higiene oral

  

 
8.1.1. Strengths 



• Curriculum Adaptation to the weaknesses that were previously detected
 • A degree in Oral Hygiene is taught in a higher education institution located in an area with high needs of Oral Health Care

 • Strong motivation to respond to the needs of the labor market and the community
 • Commitment to continuous improvement quality of education provided and the curriculum adjusted to the qualifications required by the providers of

oral health care
 • Higher education institution with certificate on Social Responsibility Management System 

 • Institution with a certified Quality Management System from APCER
 • Institution bet on training teachers and non-teaching staff

 • Existence of Interdisciplinary Coordination for Research and Innovation (C3I)
 • Existence of the self-assessment committee on study cycles

 • Proximity to the strong presence of providing health authorities in the region
 • Classrooms well-equipped with modern technology

 • Proquest and B-On databases access 
 • Documentary collection in the field of Oral Hygiene available to students

 • Waste processing from the laboratory activities by a certified company
 • Young faculty

 • Faculty motivation for further academic qualification
 • Active Internal policy of qualification and hiring faculty

 • Good relationship faculty
 • Proximity Teacher / Student

 • Presence of the first Doctoral in the main scientific area of the course
 • Teacher in a PhD process in the main scientific area

 • Two experts in the scientific area of the course
 • Faculty member from a local health providing agency

 • Performance Evaluation System of teachers
 • Students originating predominantly from the region with the greatest ease of integration into the community

 • Oral Hygiene Laboratory with all the necessary materials for the development of academic activities
 • Ability to develop oral hygiene activities in providing health care institutions in the region, in a real environment

 • Current Contents that allow respond to market demands and community
 • Practical application of theoretical knowledge, which facilitates the acquisition of knowledge and student motivation

 • Existence of the "Problem based learning" teaching methodology and discussion of clinical cases in some courses, which enhances the student's
participation in the educational process

 • High acceptance by the community of the activities performed by the course of Oral Hygiene
 • First experience of international mobility for students in oral hygiene course

 
 
8.1.2. Pontos fracos 

1- Dificuldades em atrair alunos pelo concurso nacional de acesso
 2- Pouca divulgação da profissão de Higienista Oral na região

 3- Ainda pouco expressivo nível de atividades de investigação e desenvolvimento
 4- Número limitado de docentes com grau académico de Mestre, Doutor ou Especialista

 5- Reduzido Quadro Docente a tempo integral, em permanência
 6- Falta de uma imagem gráfica forte do Curso e de estratégias de divulgação para atrair alunos fora da região em que se insere a Escola Superior de

Saúde de Portalegre
 7- Protocolos Internacionais ainda em número reduzido (apenas 2 protocolos)

 8- Falta de vagas de mobilidade internacional específicas para docentes do curso
 

 
8.1.2. Weaknesses 

1- Difficulties in attracting students by national application process for access 
 2- Little dissemination of Oral Hygienist profession in the region

 3- yet very expressive level of research and development activities
 4- Limited number of teachers with academic degree of Master, Doctor or Specialist

 5- Reduced teaching staff with a full-time contract
 6- Lack of a strong graphic image of the course and outreach strategies to attract students outside the region in which it operates the ESSP

 7- International Protocols still few in number (only 2 protocols)
 8- Lack of specific vacancies for teaching international mobility

 
8.1.3. Oportunidades 

• Curso inserido numa região do País com grandes necessidades de cuidados de saúde oral, o que lhe dá uma grande margem de expansão e evolução
concertada

 • Grande abertura por Instituto Politécnico de Portalegre à criação de programas de internacionalização
 • Existência de necessidades de formação inicial e contínua, na Região e nas áreas a Sul do Tejo abrangidas pelo Curso

 • Crescente popularização do e-learning e outras formas de ensino, que podem representar novas oportunidades de crescimento para o curso
 • Única formação disponível desta vertente científica na área, na região sul do país

 • Auto Avaliação do Curso no âmbito da A3Es
 • Corpo docente jovem e dinâmico, empenhado no desenvolvimento e melhoria do curso disponível para participar em ações de internacionalização para

intercâmbio de ideias e conhecimentos potenciadores do desenvolvimento do curso
 • Aumento das atividades comunitárias e laboratoriais resultantes do crescente reconhecimento do curso pela comunidade regional e nacional

 • Aumento da promoção do curso pela participação em eventos de divulgação de oportunidades de educação como “ENOVE+” e “Futuralia”
 • Desenvolvimento de estudos científicos em colaboração com empresas de materiais dentários

 • Corpo docente jovem, com ampla margem de desenvolvimento profissional e pessoal
 • Realização de ações de formação em saúde oral e educação para aquisição de maiores conhecimentos a nível pedagógico

 • Um docente em processo de doutoramento na área da Higiene Oral
 • Partilha de recursos académicos (Docentes) dentro do universo do IPP

 • Possibilidade de criação de curso de formação contínua, pós-graduação e Mestrado na área da higiene oral
 • Desenvolvimento de cursos superiores não conferentes de grau, na área científica, que poderão traduzir-se em potenciais candidatos ao curso de

higiene oral
 • Possibilidade de realização de congressos e seminários de saúde oral;

 • Concurso + 23 anos
 • Plano curricular adequado que permite o desempenho da atividade de Higienista Oral de forma capaz e profissional, adequado às necessidades da

região
 • Aumento da empregabilidade na área da higiene oral

 • Procura do curso por alunos internacionais em mobilidade
 • Possibilidade de estabelecimento e fortalecimento das relações externas, através dos programas de mobilidade internacional de alunos

 
 
8.1.3. Opportunities 

 
• Course set in a region of the country with the greatest needs of oral health care, which gives you a great margin expansion and concerted evolution

 • IPP openness for the creation of internationalization programs
 • Existence of initial and continuing training needs in the region and in areas covered by the course

 • Growing popularity of e-learning and other forms of education, which can provide new growth opportunities 
 • Single training available this scientific aspect in the area, in the southern region

 • Self-assessment evaluation under A3ES



• Young and dynamic faculty, committed to the development and improvement of the course available to participate in international actions for exchange
of ideas and knowledge enhancing the development of the course

 • Increased community and laboratory activities resulting from the growing recognition of the course by the regional community and national
 • Increased promotion of the course by participating in educational opportunities of outreach events as "ENOVE +" and "Futurália"

 • Development of scientific studies in collaboration with dental materials companies
 • Young faculty, with ample room for professional and personal development

 • Training actions in oral health and education to acquire more knowledge to educational level
 • A teacher in doctoral process in the field of Oral Hygiene

 • Sharing of academic resources (teachers) within the IPP universe
 • Degree reation possibility for continuing education like, postgraduate and Master in the area of oral hygiene

 • Development of higher education non-degree lecturers in the scientific area, which may translate into potential applicants for the course of oral hygiene
 • Possibility of conferences and oral health seminars;

 • +23 years access contest 
 • Appropriate curriculum plan that allows the performance of a capable Oral Hygienist activity at a professional manner, appropriate to the needs of the

region
 • Increased employment in the area of oral hygiene

 • Course search for international students in mobility
 • Possibility of establishing and strengthening of external relations, through international mobility programs for students in oral hygiene course

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

• Necessidade de atrair novos públicos-alvo
 • Ausência dos quadros de pessoal docente a tempo permanente

 • Baixo número de candidatos ao Ensino Superior na Região do Alto Alentejo
 • Dificuldades económicas das famílias e das instituições

 • Elevado custo dos materiais consumíveis e não consumíveis para o laboratório de higiene oral
 • Elevada necessidade de manutenção dos equipamentos laboratoriais

 • Dificuldade na comparticipação dos custos de deslocação dos alunos por parte das entidades parceiras do curso
 • Situação económica do país que limita a disponibilidade dos docentes à participação na formação académica a nível de Mestrado e Doutoramento,

assim como à presença em reuniões científicas nacionais e internacionais
 • Relação jurídica de emprego com os docentes da Área de higiene oral (apenas 1 docente está contratado a 100%).

 • Baixa taxa de natalidade
 • Baixo nível económico da comunidade

 • Situação económica do país
 • Acessos à Cidade de Portalegre limitados

 • Reduzida taxa de estudantes a frequentar o 12.º ano na Região, sobretudo na área de ciências
 • Número de estudantes colocados em 1.ª opção no curso de higiene oral

 • Pouca valorização do Higienista Oral na equipa multidisciplinar de saúde

 
8.1.4. Threats 

• The need to attract new target audiences
 • Absence of cadres of teachers at a permanent time

 • Low number of applicants to higher education in the region of Alentejo
 • Economic difficulties of families and institutions

 • High cost of consumables and non-consumables for oral hygiene laboratory
 • High need for maintenance of laboratory equipment

 • Difficulty in reimbursement of travel costs for students from partner institutions
 • Economic situation of the country restricting the availability of teachers to participate in academic training at the level of Master and PhD, as well as the

presence in national and international scientific meetings
 • Legal relationship of employment with the teachers of oral hygiene area (only 1 teacher is hired to 100%).

 • Low birth rate
 • Low economic community

 • Economic situation of the country
 • Access to Portalegre City limited

 • Low rate of students attending 12th year in the Region, especially in the sciences
 • Number of students placed in 1st option in the course of oral hygiene

 • Little appreciation of Oral Hygi
 

 

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
1- Realização de acções de divulgação do curso, junto de estabelecimentos de ensino secundário, sobretudo nas áreas de preferência regional, podendo
ser extensível a outras.

 2- Estabelecer um programa de maketing e divulgação do curso, fomentando os seus pontos fortes; Maior divulgação das acções realizadas no âmbito
das actividades práticas, junto da comunidade

 3- Parcerias com centros de investigação de outras áreas geográficas pois a nível regional apenas existe a C3i, com limitações na capacidade de
resposta a todas as solicitações, principalmente a nível da saúde oral, uma área de estudos recentes na região.

 4- Fortalecimento do protocolo com a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, a nível das áreas de Mestrado e Doutoramento, a única
instituição que actualmente dispõe de formação pós-graduada na área científica

 5- Aumento do número de vagas para docentes de higiene oral em tempo integral na Escola Superior de Saúde de Portalegre
 6- Implementar o programa de divulgação do curso em parceria com o curso de design de comunicação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de

Portalegre
 7- Estabelecimento de protocolos com instituições internacionais de ensino, na área da higiene oral

 8- Criar vagas de mobilidade internacionais dedicadas a cada curso

 
9.1.1. Improvement measure 

1- Conducting the course dissemination, with secondary schools, especially in the areas with regional preference and can be extended to others.
 2- Establish a maketing program and disclosure of the course, encouraging their strengths; Wider dissemination of the actions carried out in the practical

activities in the community
 3- Partnerships with research centers in other regions as the local level there is only C3i, with limitations in ability to respond to all requests, primarily in

oral health, an area of   recent studies in the region.
 4- Strengthening protocol with the University of Lisbon Dental School, especially at the level of Masters and PhD degrees, since the only institution that

currently has post-graduate training in science.
 5- increase the number of fulltime oral hygien teaching staff

 6- Implement the promotion of the course program in partnership with the course of communication design School of Technology and Management
Portalegre

 7- Establishing protocols with international education institutions in the area of oral hygiene
 8- Create international mobility openings dedicated to each course



 
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

1- Alta. Início no ano lectivo de 2015/2016, eventualmente repetida em anos lectivos seguintes, após avaliação dos resultados produzidos e até atingir
níveis satisfatórios de candidatos ao curso.

 2- Alta. No mais curto espaço de tempo possível e enquanto se justificar, realizando avaliações periódicas dos seus resultados
 3, 4- Média/ alta com implementação, se possível até final do ano de 2016

 5- Média. Até ao ano lectivo 2016/2017
 6- Alta. Implementar até término do ano lectivo 2014/2015

 7, 8- Alta. Até ao términos do ano lectivo 2015/2016

 
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

1- High. Beginning in the academic year 2015/2016, possibly repeated in following academic years, after evaluation of outcomes and to achieve
satisfactory levels of applicants for the course. 

 2- High. In the shortest time possible and as appropriate, conducting periodic evaluations of the results 
 3, 4 Medium / High with implementation, if possible by the end of year 2016 

 5- Medium. By the academic year 2016/2017 
 6- High. Implemented by the end of the academic year 2014/2015 

 7, 8 Alta. By the terms of the academic year 2015/2016

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

1- Número de candidatos ao curso após a a realização das acções previstas, comparativamente ao número de candidatos ao curso no ano transacto
 2- Número de ações / divulgações realizadas

 3- Número de parcerias com centros de investigação em comparação com o número actual
 4- Número de Docentes Mestrandos ou Doutorandos em formação, comparativamente ao número actual

 5- Número de docentes em tempo integral em 2016/2017 comparativamente com o número actual
 6- Produção e distribuição do material produzido, junto da população alvo

 7- Número de novos protocolos celebrados em comparação com os existentes actualmente
 8- Número de novas mobilidades de docentes na área de higiene oral, comparativamente às actuais

 
9.1.3. Implementation indicators 

1- Number of applicants for the course after the realization of the planned measures, compared to the number of applicants for the course last year
 2- Number of divulgation activities / disclosures made

 3- Number of partnerships with research centers compared to the current number
 4- Number of teachers in masters or PhD programs as compared to the current number

 5- Number of full-time teachers in 2016/2017 compared to the current number
 6- Production and distribution of the material produced, with the target population

 7- Number of new Protocols compared to the current ones
 8- Number of teachers in mobility programs in the area of oral hygiene compared to the currunt ones

 

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
Ao analisar o plano de estudos em vigor, verificou-se que as unidades curriculares de opção I e II deveriam ser obrigatórias e não optativas. O número de
horas PL da unidade curricular de Higiene Oral Escolar e Comunitária I, deve ser corrigido para 24 horas.

 
 
10.1.1. Synthesis of the intended changes 

In analyzing the study plan, it was found that the courses opção I and II should be mandatory and not optional. The number of PL hours from the
curricular unit Higiene Oral Escolar e Comunitária I should be corrected to 24 hours.

 

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
 Higiene Oral

 
10.1.2.1. Study programme:

 Dental Higienist

 
10.1.2.2. Grau:

 Licenciado

 
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 ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)  0 0

<sem resposta>



10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Higiene Oral

 
10.2.1. Study programme:

 Dental Higienist

 
10.2.2. Grau:

 Licenciado

 
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:

 <sem resposta>

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

 <no answer>

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / 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 respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 <sem resposta>

 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 <sem resposta>

 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 <no answer>



 
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 objectivos 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>

 


