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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Proporcionar a compreensão dos fenómenos hidrológicos e das ferramentas para a sua 

quantificação com vista à análise dos recursos hídricos (RH) disponíveis, à inventariação 

das necessidades e à definição das solicitações emergentes da circulação da água. Facultar 

conhecimentos de base que habilitem à prática de projeto, na sua componente hidráulica-

hidrológica. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Introdução 

Ciclo Hidrológico e Balanço Hidrológico 

Bacia Hidrográfica 

Processos hidrológicos: Precipitação; Interceção; Evaporação e Evapotranspiração; 

Infiltração e Escoamento Superficial 

Água no solo e drenagem subterrânea 

Modelação hidrológica 

Noções de gestão de recursos hídricos  

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

O conteúdo programático definido permite que o aluno desenvolva competências 

instrumentais (de análise, síntese, organização, planificação e decisão, conhecimentos 

informáticos básicos que permitam a utilização da internet como ferramenta de comunicação 

Previsto 
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e como fonte de informação, relativamente ao âmbito de estudo), competências pessoais 

(trabalho em equipa e relações interpessoais, raciocínio crítico, compromisso ético) e 

sistémicas (aprendizagem autónoma, espírito empreendedor, crítico e de iniciativa na 

aplicação prática dos conhecimentos teóricos). 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

[1] Dingman, S. L., 1994 – Physical hydrology. Ed. Macmillan Pub. Co., (*) 

[2] Hipólito, J. R. e Vaz, A. C., 2011 – Hidrologia e Recursos Hídricos. Ed. IST Press, IST  

[3] Lencastre A. e Melo Franco, F., 2003 – Lições de Hidrologia. Ed. Fundação Armando 

Lencastre, UNL (*) 

[4] Patra, K. C., 2001 – Hydrology and water resources engineering. Ed. Alpha Science 

International (*) 

[5] Vent e Chow, 1964 – Handbook of applied hydrology. Ed McGraw-Hill 

[6] Wanielista, M., Kersten, R., Eaglin, R., 1997 – Hydrology: Water quantity and quality 

control.  Ed. John Wiley & Sons Inc. (*) 

(*) disponíveis na Biblioteca do IPG 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia de ensino utilizada centrará a atenção na aprendizagem do aluno. Os 

conceitos e bases teóricas ministrados serão sustentados com casos práticos. Serão 

propostos exercícios práticos para que os alunos possam aplicar e desenvolver as técnicas 

ensinadas. Complementarmente, serão ministrados seminários. 

A avaliação contínua será efetuada através da participação ativa na resolução dos 

exercícios e de trabalhos de campo propostos onde poderão aplicar conceitos transmitidos e 

também da assiduidade nas aulas. Assim, para a avaliação, a assiduidade terá um peso de 

5%, a realização dos trabalhos propostos um peso de 25%, e será complementada no final 

do semestre com um teste escrito com peso de 70%.  

Em qualquer das metodologias de avaliação, para obter aprovação, o aluno deverá obter 

uma classificação mínima de 10 valores (escala 0 - 20 valores). 
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Classificações superiores a 16 valores (escala 0-20 valores) terão que ser defendidas em 

prova oral. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A metodologia de ensino adotada na unidade curricular assenta em princípios de 

formação teórica – prática, com incidência no conceito de aprender fazendo. 

Os métodos e técnicas pedagógicas, utilizando o método afirmativo com interligação 

entre a técnica expositiva e a demonstrativa e a interação do grupo, sendo do professor a 

responsabilidade do reforço da aprendizagem e da coordenação, pretendem contribuir 

para o desenvolvimento da formação pessoal e para a aquisição de competências 

técnicas nos domínios lecionados. 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não é necessário para obtenção de aprovação por frequência, mas é recomendado. 

 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

9. OUTROS 

    

Data: ----- 

Professor, 

______________________ 
(Helena Maria Martins Simão) 

Coordenador da Área Disciplinar, 

_____________________ 
(José Carlos Costa Almeida) 

  

 

 

 


