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Vitrine da cadeira:

Calend�ario Escolar:

- In��cio das aulas te�oricas e pr�aticas: 11/09/06
- Fim das aulas: 15/12/06
- F�erias de Natal e Ano Novo: 23/12/06 a 3/01/07
- Data do 1o teste: 28 de Outubro

- Data do 2o teste: 16 de Dezembro

- Teste de Recupera�c~ao: 5 de Janeiro

Hor�ario de d�uvidas

Os alunos podem consultar os hor�arios de d�uvidas de todos os docentes da cadeira.
Estes ser~ao a�xados na p�agina/vitrina da cadeira no �m da primeira semana de
aulas.
A sala de d�uvidas do Departamento de Matem�atica, �ca no piso 1 do edif��cio de P�os-
Gradua�c~ao. O docente dar�a per��odo de atendimento por encerrado ap�os a primeira
meia-hora, caso n~ao esteja a ser solicitado pelos alunos.

Programa:

I. Primitiva�c~ao e Integral de Riemann.
II. Topologia em R

n e Continuidade de Fun�c~oes em R
n.

III. C�alculo Diferencial em R
n.

IV. F�ormula de Taylor e Extremos.
V. Teorema da Fun�c~ao Inversa e Teorema da Fun�c~ao Impl��cita.

Bibliogra�a

- \Introdu�c~ao �a An�alise Matem�atica", J. Campos Ferreira, Ed.Funda�c~ao Calouste
Gulbenkian 1995.
- \Introdu�c~ao �a An�alise em R

n", J. Campos Ferreira, AEIST, 1978.
- \Calculus", Vols. I e II, T. Apostol, John Wiley, 1976.
- \Exerc��cios de An�alise Matem�atica I e II", Dep. Matem�atica IST, IST Press 2003.
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REGRAS DE AVALIAC� ~AO

1) Esta disciplina n~ao tem exame �nal.

2) Testes: Realizar-se-~ao dois testes com a dura�c~ao de 90 minutos cada. O
1o teste realiza-se no dia 4 de Novembro e o 2o no dia 16 de Dezembro.
N~ao haver�a nota m��nima em nenhum dos testes. A nota de cada teste
ser�a um inteiro de 0 a 20, obtida por arredondamento.

3) Haver�a uma prova de recupera�c~ao no dia 5 de Janeiro, oferecendo a qualquer
estudante a oportunidade de recuperar um dos dois testes. A inscri�c~ao pr�evia
neste teste ser�a obrigat�oria, com indica�c~ao de qual dos dois testes o aluno
pretende recuperar. A nota de um teste de recupera�c~ao entregue prevalecer�a
sobre a nota obtida anteriormente no respectivo teste somente no caso de

ser superior a esta.

4) A nota escrita, NE, ser�a a m�edia aritm�etica arredondada das notas dos dois
testes, em que, eventualmente, um destes ser�a o de recupera�c~ao.

5) Haver�a avalia�c~ao cont��nua nas aulas pr�aticas da cadeira, que incidir�a quer
sobre o trabalho e exerc��cios-surpresa realizados na aula, quer sobre os resul-
tados obtidos nos trabalhos de casa. A nota da avalia�c~ao cont��nua, NC, ser�a
um inteiro de 1 a 3.

6) A nota �nal, NF, ser�a calculada pela seguinte tabela

NC NC NC
1 2 3

NE
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rep. Rep. 10
Rep 10 11
10 11 12
11 12 13
12 13 14
13 14 15
15 15 16
16 16 16
17 17 17
Oral Oral Oral
Oral Oral Oral
Oral Oral Oral

7) Para os alunos inscritos na secretaria para melhoria de nota, a nota �nal, NF,
ser�a igual a NE, podendo estes alunos aceder tamb�em �a prova de recupera�c~ao.
Estes alunos ter~ao acesso �a avalia�c~ao cont��nua, se assim o desejarem e se as
condi�c~oes o permitirem.

8) Caso NF > 17 a nota ter�a de ser defendida pelo aluno numa prova oral.
Nesta situa�c~ao, se o aluno n~ao comparecer �a prova oral, a sua nota

�nal ser�a 17.
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FUNCIONAMENTO DAS AULAS PR�ATICAS

Os alunos devem inscrever-se durante a primeira semana de aulas junto do do-
cente das suas aulas pr�aticas, preenchendo uma �cha e fornecendo uma fotogra�a
(fotoc�opia serve).

Ser�a indicada semanalmente uma lista de exerc��cios que dever~ao ser resolvidos
na aula pr�atica e no estudo fora das aulas. Durante as aulas pr�aticas os alunos
trabalhar~ao em grupos de 4, devendo resolver os exerc��cios e discuti-los entre si.

No in��cio de cada aula pr�atica, o docente poder�a resolver um ou dois exerc��cios
acerca da mat�eria da aula. Este per��odo n~ao deve demorar mais de 15 minutos.
Durante o resto da aula, o docente s�o deve utilizar o quadro para responder a
d�uvidas generalizadas dos alunos. A fun�c~ao principal do docente ser�a percorrer a
sala, apoiando a resolu�c~ao dos exerc��cios e tirando d�uvidas. O docente ir�a tamb�em
avaliando o trabalho feito pelos alunos dentro e fora das aulas. Com base nesta
avalia�c~ao, assim como nas notas obtidas nos exerc��cios-teste, o docente atribuir�a a
nota de avalia�c~ao cont��nua (NC). (O docente das aulas pr�aticas manter�a �chas
para cada turma, com o nome, n�umero e fotogra�a dos alunos, onde registar�a
semanalmente os resultados da sua avalia�c~ao).

Exerc��cio-teste: Ser�a a�xado semanalmente na p�agina da cadeira um exerc��cio-

teste, a entregar por cada aluno na aula pr�atica da semana seguinte. O docente
das aulas pr�aticas sortear�a semanalmente dez alunos de cada turma a quem ser�a
corrigido o exerc��cio-teste, mas tomar�a nota de quem entregou ou n~ao a resolu�c~ao
do exerc��cio-teste (bem como do resultado da correc�c~ao).

N~ao ser~ao aceites resolu�c~oes do exerc��cio-teste ap�os a aula pr�atica. A

resolu�c~ao do exerc��cio-teste estar�a dispon��vel na p�agina da cadeira ap�os

a �ultima aula pr�atica da semana.

Em pelo menos duas aulas pr�aticas (escolhidas ao acaso pelo docente) os alunos
ter~ao que resolver na aula um exerc��cio teste j�a a�xado (n~ao necessariamente nessa
semana nem no corrente semestre). Este exerc��cio ser�a corrigido para todos os
alunos e substituir�a o exerc��cio-teste dessa semana (n~ao necessariamente com o
mesmo peso na avalia�c~ao).
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