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Alexandra  Nobre 

área temática: Formação e Transição para o Mundo do Trabalho  



Licenciatura – Biologia Aplicada  (BA) 

Unidade Curricular (UC) – Microbiologia Industrial (3º ano do plano antigo) 

        Microbiologia Aplicada (3º ano adeq a Bolonha – 6 

ECTS) 

Tipologia das Aulas – 2T + 1TP + 2P 

Número de Alunos – entre 45 e 60 



Regras do Jogo 
1º dia de aulas  



Microbiologia Industrial 
Microbiologia Aplicada 

Biotecnologia microbiana  

Utilização  de  microrganismos  
nos campos alimentar, da saúde 
e ambiental, 

Novos produtos e estratégias de 
produção,  

Optimização de bioprocessos em 
sistema de scale-up 

… 



Meus Objectivos 
Adequar os conteúdos da UC às áreas temáticas exigidas no mundo do 
trabalho. 
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Aulas Teóricas – esmiuçar para optar em consciência 

Workshop   

Microbiologia Industrial 
Produção de Metabolitos Interessantes 

Vitaminas 
   Antibióticos 

  
 Bioplásticos 

   Enzimas 
  … 



BIOGAFE 

A levedura é 

uma planta 
microscópica 

… 

Álbum de recortes 
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Álbum de recortes 

BIOGAFE 

Baptizado como 
Gliocladium roseum… 

Aulas Teóricas – esmiuçar para optar em consciência 



Aulas Teórico / Práticas – a quebra da rotina 

Olha quem fala … 



Aulas Experimentais – partilha de vivências 

Análise Microbiológica do Vinho 

Pesquisa de Microrganismos   
Produtores de Antibióticos 

Envolvimento da esfera pessoal 



Aulas Experimentais – partilha de vivências 

Aditivos alimentares de origem microbiana - 
Xantano (E415) 

Envolvimento da esfera pessoal 



Visitas de Estudo – abrindo os horizontes   

UNICER, PROENOL 



Mensagem  a guardar 

Diversificação de momentos 
Empatia / Cumplicidade 
Desafio / “Provocação” 

Disponibilidade para “Olhar” 

Motivação 
Competências transversais 

Diversifica caminhos 
Abre horizontes 

Cria oportunidades  


