
Nome UC (PT/Eng) Tipologia Carga Horária
Nº de horas 

de contacto
ECTS Coordenador da UC Resumo dos Conteúdos Programáticos Calendário de Aulas Horários Espaço

11/10/2021 11h00-16h00 Sala 6

12/10/2021 10h00-16h00 Sala 6

13/10/2021 10h00-17h30 Sala 6

14/10/2021 9h30-17h30 Sala 6

15/10/2021 9h30-17h30 Sala 6

18/10/2021 9h00-17h30 Sala 6

19/10/2021 9h00-17h30 Sala 6

20/10/2021 9h30-17h30 Sala 6

21/10/2021 9h30-17h30 Sala 6

22/10/2021 9h00-13h00 Sala 6

25/10/2021 9h30-17h30 Sala 6

26/10/2021 9h30-17h30 Sala 6

27/10/2021 9h30-17h30 Sala 6

28/10/2021 9h30-17h30 Sala 6

29/10/2021 9h30-17h30 Sala 6

02/11/2021 9h30-17h30 Sala 6

03/11/2021 9h30-17h30 Sala 6

04/11/2021 9h30-17h30 Sala 6

05/11/2021 9h30-17h30 Sala 6

08/11/2021 10h00-17h30 Sala 6

09/11/2021 10h00-17h30 Sala 6

10/11/2021 10h00-17h30 Sala 6

11/11/2021 9h00-17h30 Sala 6

12/11/2021 10h00-17h30 Sala 6

15/11/2021 9h00-17h30 Sala 6

16/11/2021 9h00-17h30 Sala 6

17/11/2021 10h00-17h30 Sala 6

18/11/2021 10h00-17h30 Sala 6

19/11/2021 9h00-13h00 Sala 6

22/11/2021 10h00-16h00 Sala 6

23/11/2021 10h00-16h00 Sala 6

24/11/2021 9h00-16h30 Sala 6

25/11/2021 10h00-17h30 Sala 6

26/11/2021 9h00-16h00 Sala 6

29/11/2021 10h00-13h00 Sala 6

30/11/2021 9h00-12h30 Sala 6

03/12/2021 10h00-16h00 Sala 6

06/12/2021 9h30-18h30 Sala 6

07/12/2021 9h30-18h30 Sala 6

Fundamentos em co municação neuronal: base iônica da 

excitabilidade neuronal; neurotransmissores excitatórios e 

inibitórios; principais vias transmissoras no cérebro e seu papel; 

integração de sinais sinápticos; mecanismos de plasticidade 

sináptica; principais mecanismos de neurodegeneração e 

neuroproteção; células gliais e seu papel na excitabilidade, 

neuroproteção e neurodegeneração,neuroinflamação;

Modelos para avaliar a disfunção cerebral: estresse crônico; 

epilepsia; doenças neurodegenerativas; hipoxia / isquemia.

Discussão dos principais artigos destacando os desafios atuais da 

pesquisa em neurociências.

Prifª Luísa Lopes

Bioinformática e Análise de Dados/ 

Bioinformatics and Data Analysis
TP 140 28 5

Prof. Paulo Nogueira e Prof. Nuno 

Morais 

Introdução às f erramentas bioinformáticas e métodos de análise; 

Pesquisas nas bases de dados biomédicas focada em genes e dad os 

“ómicos”; NCBI, UCSC e Ensembl; Procura simultânea de múltiplos 

termos: BioMart; Introdução a plataformas de prospecção de dados 

focadas em doenças (e.g. ONCOMINE para cancro): genome-wide 

(“ómicas”), desde microarrays a sequenciação de alto rendimento; 

Integração de dados “ómicos” e informação biom édica através da 

exploração de estudos recentemente publicados.

Princípios em Neurociências/Principles of 

Neurociences
TP 56 14 2

Prof. Luís Graça e Prof. Miguel 

Prudêncio

Imunidade inata e inflamação: complemento, fagocitos, células NK; 

Células dendríticas e pattern recognition receptors (receptores de r 

econhecimento de padrões); Activação e especialização funcional de 

células T; Subpopulações linfocitárias e imunidade humoral e 

celular; Relação agente hospedeiro e seu impacto em patologia (infe 

cciosa, autoimune, imunodeficiência); Tolerância imunitária; 

Memória imunitária e vacinas; Patogénese Microbiana: Malár ia, 

Vírus da Imunodeficiência Humana, Vírus associado ao Sarcoma de 

Kaposi, Trypanosoma cruzi e Streptococcus spp. serão usados como 

exemplos par ensinar os mecanismos fundamentais da interacção 

entre hospedeiro e patogéno por investigadores do iMM nestas 

áreas; Desenvolvimento de vacinas: exemplo a prevenção e terapia 

de Malária e de Streptococcus spp.

Biologia cardiovascular; Assinatura genética na d oença 

cardiovascular; Neovascularização e a sua modulação; Biologia da 

aterosclerose; Mecanismos inflamatórios e imunitários da doença 

aterosclerótica; Impacto dos biomarcadores na doença vascular 

Cardio-oncolgia; Vasorreatividade; Mecanismos de desenvovimento 

da circulação colateral; Interação sangue-vasos; Caracterização de 

ang iogénese em modelos de roedores e peixe zebra; Técnicas de 

indução de isquémia de membro inferior em roedores; Técnica de 

avaliação de função cardíaca em roedores; Modelos funcionais de 

angiogénese “in vitro”; Sistemas microfluídicos em biologia vascular.

Prof. Fausto Pinto e Profª Susana 

Constantino
2

2

1456TP
Princípios em Biologia Cardiovascular / Principles 

in Cardiovascular Biology

Princípios de Infecção e Imunidade/ Principles of 

Infection and Immunity
TP 56 14

Principios em Biologia do Cancro/Principles of 

Cancer Biology

Mestrado em Investigação Biomédica 2020/2021

A “natureza” do cancro; Interacção cancro-hospe deiro; O 

(micro)ambiente do cancro: intervenientes, comunicação e 

oportunidades de intervenção; Identificação de 

mecanismos/factores cancerígenos não mutagénicos dependentes 

do hosp edeiro e novas oportunidades de prevenção/tratamento; 

Detecção precoce: nov os métodos e desafios; Mecanismos 

envolvidos na especificidade teci dular de oncogenes: hipóteses de 

prevenção e tratamento; Mecanismos envolvidos na resistência à(s) 

terapia(s) e dormência celular: identificação e tratamento de 

micrometástases; Medicina personalizada e benefício clínico no 

contexto actual de terapias dirigidas; Biomarcadores prognósticos e 

preditivos em cancro; Terapias combinadas: sub versus sobre-

tratamento, b enefício e estratificação de doentes; Efeito do 

microbioma na eficácia terapêutica.

Prof. Luís Graça e Prof. Sérgio Dias21456TP



09/12/2021 9h30-18h30 Sala 6

10/12/2021 9h30-18h30 Sala 6

13/12/2021 9h30-18h30 Sala 6

14/12/2021 9h30-18h30 Sala 6

15/12/2021 9h30-18h30 Sala 6

16/12/2021 9h30-18h30 Sala 6

17/12/2021 9h00-16h30 Sala 6

Modelos Animais em Investigação Biomédica / 

Animal Models in Biomedical Research
T; PL; 224 T-10;PL-55 8 Profª Leonor Saúde

Anatomia e fisiologia de peixes e roedores; Comportamento e 

Ambiente; Bem-estar Animal e Sinais de perturbação; Acomodação - 

macro e microambiente; Alimentação e Nutrição; Estatuto sanitário 

e contr olo microbiológico; Transporte; Manipulação, Contenção e 

Métodos de identificação; Standardização e Manipulação Genética; 

Administração de Substâncias e Colheita de Amostras; Anestesia e 

Analgesia; Cuidados pré e pós cirúrgicos; Eutanásia.

Ética e os 3 Rs; Integridade Cien tífica e Desenho Experimental; 

Saúde e Segurança; Legislação e Recome ndações Europeias e 

Nacionais; Componente prática

Técnicas de manipula ção e identificação de roedores e 

peixes;Técnicas de administração de substâncias em roedores e 

peixes; Técnicas de colheita de amostras em roedores e peixes; 

Técnicas de a eutanásia de roedores e peixes; Avaliação do estado 

geral de roedores e peixes.

10-14 jan:     horas?             17-

21 jan:     horas?                    

24-28 jan:      horas? 

Técnicas Avançadas em Investigação Biomédica 

I/

Advanced Techniques in Biomedical Research I

PL 252 84 9 Prof. Nuno Santos e Prof. José Rino

Microscopia; Microscopia de luz visivel, fluorescente, confocal e 

digital; FRAP e fotoactivação; Colocalização e FRET; Metodologias 

experim entais que utilizam microscopia; Single-molecule live-cell” 

para seguir em tempo real transcrição de um gene, reparação de 

DNA e dinâmica de moléculas de RNA; análise de integridade de 

cromossomas humanos em metáfase por hibridação in situ 

fluorescente; Atomic force microscopy (AFM) paracolocar 

biomóleculas singulares na superficie celular/organelo e medir 

forças de interacção para identificar potenciais ligandos; 

Microscopia por dois-fotões p ara investigar células vasculares 

durante os processos angiogénicos de remodulação e crescimento 

de vasos; Quantificação de Plasmodium em circulação; Microscopia 

focal reflectante para a visualização morfologia celular e 

arquitectura da epiderme até à superfície da derme; Reconstituição 

imune após transplante de medula óssea por citometria de fluxo.

31 jan:     horas?                         

1-4 fev:    horas?                      

7-11 fev:    horas?                14-

18 fev:    horas?                  21-

25 fev:   horas? 

Técnicas Avançadas em Investigação Biomédica 

II/

Advanced Techniques in Biomedical Research II

PL 252 84 9
Prof. Cláudio Franco e Prof. Sérgio de 

Almeida

Edição de genes por CRISPR / Cas9 na imunoterapia anti-tumural; 

Expansão de biópsias tumorais por xenotransplantação; Invasão de 

células tumorais na membrana corioalantóide de galinha; "Sea 

Horse technology", que quantifica a utilização de glucose em cé lulas 

tumorais; Cultura de células estaminais pluripotentes; Medição de 

actividade neuronal e utilização d e vírus para indentificação de 

circuitos neuronais; Estudo de membranas celulares, proteínas 

membranares e interacções proteína-lipidos por com binação de 

espectrofotomeria de fluorescência/raios infravermelhos usando 

células ou biomembranas; Estudo de mecanismos de angiogénese 

através de sistemas microflu idicos; Modelos animais para estudar 

os mecanismos das doenças neurodegenerat ivas; Utilização de 

peixe zebra na descoberta de fármacos; Quantificação de 

Trypanossoma por PCR; Marcação selectiva de proteínas/ligandos; 

Perfil bioenergético de células e tecidos at ravés determinação de 

ATP em mitocôndrias.

28 fev:   horas?                      1-

4 mar:   horas?                           

7-11 mar:   horas?               14-

18 mar:   horas?                    

21-25 mar:   horas? 

Bioinformática e Análise de Dados/ 

Bioinformatics and Data Analysis
TP 140 28 5

Prof. Paulo Nogueira e Prof. Nuno 

Morais 

Introdução às f erramentas bioinformáticas e métodos de análise; 

Pesquisas nas bases de dados biomédicas focada em genes e dad os 

“ómicos”; NCBI, UCSC e Ensembl; Procura simultânea de múltiplos 

termos: BioMart; Introdução a plataformas de prospecção de dados 

focadas em doenças (e.g. ONCOMINE para cancro): genome-wide 

(“ómicas”), desde microarrays a sequenciação de alto rendimento; 

Integração de dados “ómicos” e informação biom édica através da 

exploração de estudos recentemente publicados.



Bioética e Comunicação Cientifica/ Bioethics and 

Science Communication
TP 84 18 3 Prof. Luís Madeira

Fundamentos da ética da e xperimentação animal; Questões éticas 

nos ensaios clínicos;Testes genéticos e acesso a informaçã o 

confidencial; Biobancos.- Introdução te órico-prática à comunicação 

de ciência; Do facto à notícia e estrutura de uma notícia; Boas 

práticas e técnicas para a escrita de tex tos de divulgação científica; 

O que é o texto científico e suas utilizações; Artigos científicos: 

porquê publicar -Estrutura de um artigo científico; Como usar a 

Pubmed para procu rar literatura científica.

28-31 mar:   horas?                      

1 abr:   horas?                           

4-8 abr:   horas?               

Rotação Laboratorial I/ Laboratory Internship I PL 168 36 6
Prof. Sérgio de Almeida e Profª Luísa 

Vaqueiro Lopes

Metodologias experimentais para investigação biomédica que 

incluem microscopia de alta resolução, citometria de fluxo, 

utilização de modelos animais (ratinhos, ratos e peixe zebra) 

combinadas com biologia molecular e celular.

11-14 abr:   horas?                      

18-22 abr:   horas?                          

26-29 abr:   horas?               2-

6 mai:       horas? 

Rotação Laboratorial II/ Laboratory Internship II PL 168 36 6
Prof. Domingos Henrique e Prof. Marc 

Veldhoen

Metodologias experimentais p ara investigação biomédica que 

incluem microscopia de alta resolução, citometria de fluxo, 

utilização de modelos animais (ratinhos, ratos e peixe zebra) 

combinadas com biologia molecular e celular.

9-13 mai:   horas?                      

16-20 mai:   horas?                          

23-27:          horas?                   

30-31 mai:       horas?                

1-3  jun:       horas?

Rotação Laboratorial III/ Laboratory Internship III PL 168 36 6 Profª Leonor Saúde e Luísa Figueiredo

Metodologias experimentais p ara investigação biomédica que 

incluem microscopia de alta resolução, citometria de fluxo, 

utilização de

modelos animais (ratinhos, ratos e peixe zebra) combinadas com 

biologia molecular e celular.

6-9 jun:   horas?                     

14-15 jun:   horas?                          

17 jun:          horas?                   

20-24 jun:       horas?                

27-30 jun:       horas?

A Comissão Científica do Curso reserva-se o direito de poder alterar os horários agora indicados. Neste caso serão informados atempadamente pelos serviços do IFA.


