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DESTAQUE

“BIOLOGIA APLICADA: BIOTECNOLOGIA”
A Biblioteca da ESACB/ESART expõe, de 13 de fevereiro a 15 de março “Biologia
aplicada: biotecnologia”. Esta exposição, organizada em conjunto com a docente da
Escola Superior Agrária Professora Doutora Margarida Ataíde Ribeiro, é constituída por um
conjunto de pósteres realizados pelos alunos do 3º ano do curso de Biologia Aplicada, no
âmbito da Unidade Curricular Fundamentos de Biotecnologia, no corrente ano letivo.
Os pósteres foram elaborados a partir de uma temática relacionada com a Biotecnologia e
são parte integrante da avaliação dos alunos. O objetivo desta exposição, para além da
atividade de divulgação em si, é dar a conhecer o empenhamento dos alunos na realização
das atividades académicas que lhes são propostas no âmbito das Unidades Curriculares,
reconhecendo-o.
As temáticas escolhidas refletem preocupações ambientais com temáticas como a
degradação biológica dos plásticos, biocombustíveis e controlo biológico de doenças e
refletem, também, preocupações na área da saúde (sanduíche probiótica, alergénios
alimentares e uso da biotecnologia para obtenção de substâncias de valor terapêutico).
De salientar o facto de esta ser a primeira exposição composta por trabalhos realizados,
exclusivamente, por estudantes da Escola Superior Agrária.
A exposição pode ser visitada, na Biblioteca da ESACB/ESART, todos os dias úteis das
09:00h às 18:15h.

M.E.R

A BIBLIOTECA EM 2012 (Cont.)
Na sequência da INFOBIB n.º 1, de janeiro de 2013, apresentam-se os restantes dados sobre
as atividades desenvolvidas pela Biblioteca durante o ano de 2012. Importa ainda mencionar
que o layout da página da Biblioteca foi atualizado tendo ficado disponível em novembro de
2012

Em números… INFOBIB

22

Foram editados, ao longo do ano 2012
números da INFOBIB – Folha Informativa da
Biblioteca (INFOBIBESA + INFOBIBESART). Cada número incluiu informação sobre as
atividades desenvolvidas, os livros e revistas registados em cada mês e outras informações,
tais como horários, eventos ou formação.

Em números… expositor de novidades
Os expositores de novidades (online e presencial), relativos à ESACB e à ESART, foram

21 vezes em cada Escola ao longo do ano, tendo permitido a publicitação de,
resptivamente, 252 e 168 novos documentos.
atualizados,

Em números… bases de dados
Foi criada

1

nova base de dados, de artigos de revistas existentes na Biblioteca da ESACB

com um total de

2154 registos até 31 de dezembro de 2012.

A base bibliográfica da ESACB apresentou um total de
bibliográfica da ESART apresentou um total de
2012).

3682

25418

registos e a base

registos (até 31 de dezembro de

Em números… Repositório de Trabalhos de Fim de Curso
Foram depositados no Repositório de Trabalhos de Fim de Curso da ESACB um total de

368 novos documentos (até 31 de dezembro de 2012).
Em números… Repositório Científico do IPCB
Foram depositados nas comunidades ESACB e ESART um total de
respetivamente (até 31 de dezembro de 2012).

249 e 9 documentos,

Em números… novidades editoriais
Foram distribuídas ao longo do ano, de forma seletiva,
foi enviada, pelo menos

1 a cada docente da ESACB.

69 novidades editoriais, sendo que

Em números… atividades culturais/científicas e técnicas

5

2

Em 2012 a Biblioteca organizou
eventos, de entre os quais
exposições de trabalhos
académicos e científicos. A biblioteca colaborou também na celebração do Dia da
Alimentação com a organização de

1 atividade.



Exposição “Ilustração de moda” – Exposição de trabalhos de estudantes
do curso de Design de Moda e Têxtil, patente na Biblioteca de 27 de
fevereiro a 31 de março de 2012. A exposição apareceu como atividade
integrada no Fórum ESART 2012.



Exposição “Há…. Bichos na Biblioteca” – Exposição de fotografia da
autoria de Hélder Conceição, patente na Biblioteca de 3 a 30 de abril de
2012.



Workshop –

“O novo acordo ortográfico: que mudanças nas
nossas práticas?”. Atividade com caráter formativo que decorreu em 24
de maio de 2013.



Ciclo de Atividade Coexistências - “Transgressões Convergentes”
por Rui Tomás Monteiro, em 10 de outubro de 2012. A atividade constou de
uma palestra no Auditório A2 da ESACB, seguida da inauguração de uma
exposição de trabalhos do autor que ficou na Biblioteca de 10 de outubro a
10 de dezembro de 2012.

 Dia da Alimentação na ESACB/Dia do Curso de Nutrição Humana e
Qualidade Alimentar. A Biblioteca preparou uma “Atividade de

Pesquisa” a realizar no catálogo e estantes pelos estudantes
participantes das Escolas Secundárias visitantes. A atividade decorreu
em 16 de outubro de 2012.


Exposição – Divulgação Científica em Meio Académico – “A ESACB em
2012”. Exposição de pósteres apresentados no ano de 2012, em eventos
científicos, patente na Biblioteca de 11 de dezembro de 2012 a 31 de janeiro
de 2013.

Conclui-se assim apresentação do relatório das atividades da Biblioteca no ano de 2012.

M.E.R.
Col. C.R. ; L.F. ; F.S.
__________________________________________________________

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS

HARVEY Richard ed. (2009) – Medicina felina. Boulogne :
Aniwa
Resumo : Contém trabalhos sobre lesões reabsortivas
odontoclásticas felinas.

McNEILL, Ewan ed. (2011) – Endocrinopatias. Boulogne :
Buena Media Plus; [Aimargues] : Royal Canin
Resumo: Síntese atualizada sobre as endocrinopatias canina
e felina.

McNEILL, Ewan ed. (2010) – 20 anos ao serviço da
formação veterinária. Boulogne : Buena Media Plus;
[Aimargues] : Royal Canin
Resumo: A obra apresenta a seguinte questão: Pode a
alimentação influenciar a saúde e o comportamento animal?

MANSINHO, Maria Inês de Abrunhosa ; FREITAS, Eduardo
de coord. (2012) – O ciclo do pão : da sementeira à
moagem. Castelo Branco : Câmara Municipal de Castelo
Branco. Grémio de Letras e Artes
Resumo: A obra procura mostrar todo o ciclo de produção
do pão, desde a sementeira à moagem

MONTEIRO, Maria do Carmo Mendonça Horta (2012) – Dados
climáticos referentes a 2012. Castelo Branco : Edições IPCB.
Resumo: Este documento reúne o conjunto dos dados
meteorológicos, recolhidos no Posto Meteorológico da ESACB
durante o ano de 2012.

USO SUSTENTÁVEL DE PESTICIDAS : MAIS LIMITAÇÕES À
COMPETITIVIDADE DO SECTOR AGRÍCOLA E FLORESTAL?
(2012). Espaço Rural. [Lisboa] : Confagri. Nº90, (supl. 7), [10] p.
Resumo: O documento apela ao uso sustentável dos pesticidas

__________________________________________________________

CURSOS DE MESTRADO – RELATÓRIO DE PROJETO FINAL

GALEGO, Joana Costa Pereira (2012) – Análise da mudança da paisagem (BIS e PIS) entre
1990 e 2006 e impacto na diversidade de aves. Dissertação de Mestrado em Sistemas de
Informação Geográfica, apresentada e discutida na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco.
Resumo: Esta dissertação tem como objetivo a verificação da hipótese da existência de
correlação entre a composição e estrutura da paisagem e a riqueza de espécies nidificantes,
bem como a evolução desta correlação entre 1990 e 2006, nas regiões da Beira Interior Sul
e Pinhal Interior.
DIAS, Carlos Jorge Loureiro de Almeida (2012) – Avaliação do efeito de escala no cálculo da
perigosidade de incêndio florestal. Dissertação de Mestrado em Sistemas de Informação
Geográfica em Recursos Agro-Florestais e Ambientais, apresentada e discutida na Escola
Superior Agrária de Castelo Branco.
Resumo: Esta dissertação tem como objetivo a avaliação do cálculo da perigosidade de
incêndio florestal.

FIDALGO, David José Anselmo (2012) – A aplicação de ferramentas SIG na delimitação de
reserva ecológica nacional e reserva agrícola nacional para o concelho de Meda. Dissertação
de Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica – Recursos Agro-Florestais e
Ambientais, Especialização em Análise de Informação Geográfica, apresentada e discutida na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco.
Resumo: Esta dissertação permitiu desenvolver e avaliar uma metodologia de análise e
modelação geográfica para a delimitação das áreas que integram a Reserva Ecológica
Nacional e a Reserva Agrícola Nacional, para o concelho de Meda.
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RELATÓRIOS – FIM DE CURSO

DUARTE, Ana Margarida Marques (2012) – Cuidados de enfermagem veterinária em animais
de companhia e espécies de interesse pecuário. Relatório de Estágio de Enfermagem
Veterinária, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CDROM).

Resumo: Neste estágio o principal objetivo foi acompanhar todas as atividades realizadas na

Clínica Veterinária dos Milagres (CVM), nomeadamente o atendimento ao público, o auxílio
durante a consulta, a realização de meios complementares de diagnóstico, tendo, ao mesmo
tempo, desempenhado várias funções tais como apoio durante a cirurgia, e
acompanhamento do paciente durante o internamento até ao dia da alta
TAVARES, Milene Branco (2012) – Urgência em animais exóticos. Relatório de Estágio de
Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco (CD-ROM)

Resumo: O objetivo deste trabalho consistiu foi o acompanhamento de animais exóticos em
contexto de urgência veterinária.

REBELO, Ana Filipa Mendes (2012) – Feridas e pensos. Relatório de Estágio de Enfermagem
Veterinária, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CDROM).

Resumo: Este relatório procura demonstrar a importância que o Enfermeiro Veterinário
pode ter na realização de pensos e tratamento de feridas.

FERNANDES, Inês Gonçalves (2012) – O papel do enfermeiro veterinário nas terapias
dialíticas e transfusões sanguíneas em animais de companhia. Relatório de Estágio de
Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco (CD-ROM).
Resumo: Com a realização deste estágio foi possível aprofundar conhecimentos importantes
nas áreas de Enfermagem Veterinária, tais como internamento, cirurgia e fisioterapia. Foi
possível contactar com a realidade hospitalar, observar uma grande variedade de patologias,
avaliar a sua evolução, avaliando as melhores abordagens de enfermagem de forma a
proporcionar conforto e bem-estar aos animais internados.
FREIRE, Katya Alexandra Rodrigues (2012) – Enfermagem veterinária em animais de
companhia. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).

Resumo: Com este trabalho pretendeu-se realçar o papel do Enfermeiro Veterinário na
prevenção e no tratamento de patologias, na cirurgia e no internamento.

SANTOS, Mariliana Miranda (2012) – Avaliação da qualidade alimentar na Santa Casa da
Misericórdia de Castelo Branco. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade
Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM)

Resumo: Os principais objetivos deste trabalho foram a a avaliação higiênico-sanitária nos
serviços de alimentação da SCMCB, a análise qualitativa da ementa oferecida pela
instituição, bem como a avaliação do grau de satisfação dos utentes com o serviço.
ROQUE, Mónica Patrícia Lourenço (2012) – Verificação do plano HACCP no sistema de
abate de bovinos e suínos. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Com a realização deste trabalho foi possível conhecer as etapas de processamento
das carnes de bovino e suíno, desde a fase de receção dos animais no matadouro até à
expedição das carcaças e observar quais as etapas que constituem maior perigo de
contaminação.
LOPES, Mara Andreia Paulos (2012) – Cuidados de enfermagem em felídeos com
insuficiência renal. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido
na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).

Resumo: Este trabalho teve como objetivo descrever as atividades desenvolvidas, no estágio
curricular da licenciatura em Enfermagem Veterinária, na área de animais de companhia
efetuado no Hospital Veterinário de Oeiras

ESTEVES, Sílvia Cândida Morais (2012) – Lipidose hepática felina. Relatório de Estágio de
Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco (CD-ROM).

Resumo: Este trabalho teve como objetivo principal o estudo do tema “Lipidose Hepática
Felina” enumerando a etiologia, fisiopatologia, diagnóstico, exames complementares, exame
imagiológico, biópsia e citologia, tratamento e prognóstico.

NOVAIS, Verónica Maria Jerónimo (2012) – Cuidados de enfermagem em cirurgia de animais
de companhia. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: O presente relatório pretende mostrar os cuidados prestados aos animais, desde o
momento em que chegam ao hospital para realização de cirurgia, até ao momento em que
seguem para o recobro e de que forma é importante o papel do Enfermeiro Veterinário
durante este processo, para garantir um excelente resultado final.
CHIBANTE, Virginie Alves (2012) – Dilatação gástrica em canídeos. Relatório de Estágio de
Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco (CD-ROM).

Resumo: Neste trabalho foi abordado o tema “Dilatação Gástrica em Canídeos”
BRANCO, Márcia Isabel Marques (2012) – Cuidados de enfermagem em casos de animais de
companhia intoxicados. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária, apresentado e
discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Neste trabalho foi abordado o tema “Cuidados de enfermagem em casos de animais
de companhia intoxicados

MARQUES, Ana Rita Pereira (2012) – Elaboração de um manual de boas práticas destinado à
atividade produtiva local. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: No presente trabalho foi desenvolvido um manual de boas práticas destinado à
atividade produtiva local, com o objetivo de incentivar e auxiliar a criação de pequenas
empresas na região de influência do concelho de Ourém.
MAGINA, Rute Alexandra dos Santos (2012) – Estado nutricional, práticas alimentares e
conhecimentos de nutrição em crianças do 1º, 2º e 3º ciclos: que relação? Relatório de
Estágio de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar, apresentado e discutido na Escola
Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Este trabalho teve como objetivo, avaliar o estado nutricional (EN) das 104 crianças
e 257 adolescentes dos 1º, 2º e 3º ciclos da Escola Cidade de Castelo Branco e da Escola do
1ºciclo da Boa Esperança, com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, estudar a
associação entre o mesmo e as práticas alimentares dos indivíduos e ainda uma possível
relação da prevalência da obesidade com os conhecimentos em nutrição dos alunos e a
escolaridade dos seus pais.
BIRRA, Diana Gonçalves (2012) – Aspetos relacionados com a gravidez, com a mãe e com o
recém-nascido e sua influência na prevalência de excesso de peso em crianças inscritas no
ACES da Cova da Beira. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Este estudo teve como principal objetivo, investigar a eventual relação existente
entre o aleitamento materno como fator preventivo do excesso de peso em crianças e
adolescentes (dos 2 aos 12 anos) dos municípios da Covilhã e Belmonte, através de variáveis
como o nível de escolaridade dos pais, tempo de gestação, amamentação e durabilidade,
ganho de peso materno, idade materna no parto, peso da criança à nascença, número de
irmãos e o diagnóstico de diabetes gestacional.
MARQUES, Raquel Simões (2012) – Controlo de qualidade numa linha de engarrafamento de
vinho do Porto na Sogrape Vinhos, S.A. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e
Qualidade Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco
(CD-ROM).
Resumo: Este trabalho teve como objetivo acompanhar a verificação do controlo de
qualidade numa linha de engarrafamento de vinho do Porto, na Empresa Sogrape Vinhos, S.A.
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Itens recebidos

Mensal

Jan. 2013

Agroforum

Semestral

Dez. 2012

AGROTEC

Trimestral

Nº5 (out-dez. 2012)

Agenda cultural

L’arboriculture fruitière
Alimentação animal

Mensal
Trimestral

Nº671 (jan. 2013)
Nº80 (abr./jun. 2012)

Bulletin
de
L’Académie
Vétérinaire de France

Trimestral

Nº4 (out./dez. 2012)

Cunicultura

Bimestral

Nº220 (dez. 2012)

Emergência 112

Trimestral

Nº95 (dez. 2012)

Espaço rural

Bimestral

Nº90 (Jnov./dez. 2012)

Eurocarne

Bimestral

Nº212 (dez. 2012)

Journal of food protection

Mensal

Nº12 (dez. 2012)

Phytoma

Mensal

Nº660 (jan. 2013)

PROCIV

Mensal

Nº58 (jan. 2013)

Proteção civil

Anual

Nº6 (dez. 2012)

Quercus

Mensal

Nº323 (jan. 2013)

Quercus ambiente
Revista da APH

Trimestral

Nº56 (jan./fev. 2013)

Quadrimestral

Nº110 (set-dez.2012)

Suinicultura
Veterinary medicine

Trimestral
Bimestral

Nº98 (out./dez. 2012)
Nº84 (nov./dez. 2012)

Vida rural

Mensal

Nº1780 (set./2012)

Voz do campo

Mensal

Nº157 (jan. 2013)
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OUTRAS NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA
Consulte a página da Biblioteca em:

http://biblioteca.esa.ipcb.pt
______________________________________________________________

