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Farmacognosia 

Toxiferina

Descrição botânica Química e biologia

Estudo dos fármacos de origem vegetal

Variabilidade metabólica

Compostos com aplicação na terapêutica

Síntese e semi-síntese 

química

Extracção



Farmacognosia 

Morfina

Estrutura do programa: vias biossintéticas

dos princípios activos dos fármacos

vegetais.

Classe do composto Fármaco vegetal

Distribuição na natureza

Características estruturais

Biossíntese

Propriedades físico-químicas

Métodos de extracção, identificação e quantificação

Acções fisiológicas e farmacológicas

Uso terapêutico

Toxicidade
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Estratégia antes do projecto e-learning UP



Integração no projecto e-learning UP

• Primeira vez em 2005/2006

• Motivação

Antes

Aulas de “efeito dominó”

Após integração

Aulas de efeito “bolas em acção” 



Estrutura on-line

Carga horária semanal

2 h aulas teóricas + 2 h aulas laboratoriais

27 ficheiros pdf

36 ficheiros PowerPoint

4 ficheiros Word

2 ficheiros HTML



Módulo “Aulas teóricas”

• Programa da disciplina

• Material apresentado nas aulas

Trabalhadores-estudantes



• Cronograma das aulas laboratoriais

• Manual de laboratório

• Fotografias comentadas dos resultados obtidos    

nos ensaios

Módulo “Aulas laboratoriais”



Organizers

• Glossário

• Sites de interesse

• Investigação no Serviço de Farmacognosia

• Normas de avaliação

• Calendário de exames

• Inquérito pedagógico

• Relatório final da disciplina



Discussions (Fórum)

Funcionalidades da plataforma



“Alguém quer uma torradinha de pão de centeio...”

E se o centeio com que foi feito o pão estivesse como o que está em anexo?

Tema no fórum:

Escleroto do fungo Claviceps purpurea

Usado popularmente como abortivo

Ergotamina

Ergotismo

“The beggars”, Pieter Bruegel (1525-1569)



“Alguém quer uma torradinha de pão de centeio…”

LSD
Dietilamida do ácido 

lisérgico

Ácido lisérgico
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Mail

Funcionalidades da plataforma

173



Funcionalidades da plataforma

• Announcement

• Chat

• Grade book

Horário de atendimento presencial dos alunos

Mudança da sala da aula teórica

Alteração da hora da aula teórica

Introdução das classificações

Who’s on line



Utilização da plataforma

“E se um zombie lhe bater à porta…

… isso é escopolamina?”

Datura stramonium

Escopolamina

SNA: parassimpaticolítico

SNC: sedativo, depressão, hipnose,
amnésia, coma, morte



Utilização da plataforma

Iupii!



Utilização da plataforma

Reflexo na classificação obtida à disciplina

• Utilização pela primeira vez em 2005/2006

• Diferente regência da disciplina

Com e-learning: > percentagem de alunos com classificação  16 valores

alunos com classificação de 19 valores



Inquérito pedagógico

113 respostas



Inquérito pedagógico

“Trick or treat!”

Psylocibe sp.

Stropharia cubensis

Psilocibina

(Psicodisléptico)
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Inquérito pedagógico



Inquérito pedagógico



Inquérito pedagógico



Inquérito pedagógico



Inquérito pedagógico

“Acesso fácil ao material disponibilizado pelo professor; Possibilidade de resolução de dúvidas com o

professor em tempo de férias; Maior comunicação com o professor; O fórum complementa a matéria

leccionada, tornando-a mais interessante.”

“Não sei como seria com outro professor, mas com a professora da disciplina que está nesta plataforma,

houve uma notável proximidade aluno/professor. É facílimo esclarecer duvidas. Nota-se a extensão da

matéria dada para níveis mais interessantes, toca-se em assuntos interessantíssimos nos quais não se fala nas

aulas pois não há tempo.”



Inquérito pedagógico

“Quando apontamos à perfeição, descobrimos que é um alvo móvel”



Inquérito pedagógico

“Sim, porque, como já referi, esta componente melhorou em muito a comunicação professor-aluno, tendo

aumentado a sua proximidade. Por outro lado fomentou um maior entrosamento dos alunos com as matérias

leccionadas, uma vez que fomos convidados a trabalhar com cada uma delas ao participar no fórum, para

responder às variadíssimas questões que a professora regularmente colocava.”

“Sim! Penso que esta componente on-line permite ao professor abordar a sua disciplina de várias formas:

uma mais lúdica (sem descurar o rigor cientifico é claro) na Internet e uma vertente mais cientifica nas

aulas.”



Inquérito pedagógico

“O acesso rápido ao material das aulas, mas sobretudo os assuntos que são discutidos no fórum, que por sinal

são bastante apelativos e motivadores. É de realçar a participação assídua dos alunos e da Drª Paula (docente

da disciplina), no sentido de tornar este espaço bastante agradável e uma fonte de aprendizagem mais

divertida.”

“Em primeiro lugar despertou em mim uma certa curiosidade em relação aos temas propostos para discussão,

pelo que fui intervindo e me mantendo informada. Além disso, como já referi, é uma maneira simples e leve

de aprofundar conhecimentos. Devo ainda dizer que o fórum estimulou a relação professor/aluno, devido à

maior proximidade que o mesmo proporcionou.”



Conclusão

• Plataforma = prolongamento / complemento da sala de aula

• Maior motivação para a disciplina

• Reutilização dos materiais produzidos

• Material do fórum convertido em tema de aula em 2006/2007

• Feedback muito positivo dos alunos

Gratificante para os docentes
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