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REGRAS DE AVALIAÇÃO

1) Provas escritas: Dois testes (uma hora e meia cada) e um exame final (3
horas). O primeiro teste avaliará a primeira metade da matéria. O segundo
teste realizado na época de exames, avaliará a parte restante. Na data do
exame final os alunos poderão escolher melhorar a nota de qualquer um dos
testes, ou fazer exame.

2) NÃO há nota mı́nima nos testes.

3) A nota da avaliação escrita, NE, será a média das melhores notas obtidas nos
dois testes, ou a nota do exame (se superior à média dos testes).

4) Avaliação cont́ınua: A nota da avaliação cont́ınua, NC, será um inteiro
de 1 a 2, atribúıdo pelo docente das aulas prá¡ticas com base no trabalho do
aluno, de acordo com a seguinte correspondência: 2 – bom; 1 – insuficiente.

5) A nota final será calculada a partir da nota das provas escritas (NE) e da
nota da avaliaçãoo cont́ınua (NC) de acordo com a seguinte tabela:

NC NC
1 2

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

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

Oral Oral
Oral Oral
Oral Oral

6) Para os alunos inscritos na secretaria para melhoria de nota, bem como para os
trabalhadores estudantes, a nota final será igual a NE. Estes alunos poderão
ter acesso à avaliação cont́ınua, se assim o desejarem e as condições o permi-
tirem.

7) Uma nota final superior a 17 valores terá que ser defendida pelo aluno numa
prova oral. Nesta situação, se o aluno não comparecer à prova oral a
sua nota final será de 17 valores.
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FUNCIONAMENTO DAS AULAS PRÁTICAS

Haverá uma lista semanal de exerćıcios propostos. Estes exerćıcios devem ser re-
solvidos pelos alunos antes das respectivas aulas práticas. Durante as aulas práticas
os alunos trabalharão em grupos de 4 para finalizar a resolução dos exerćıcios, recor-
rendo ao docente para esclarecer eventuais dúvidas. Em cada aula prática os alunos
resolverão um exerćıcio-teste com grau de dificuldade semelhante ao da lista de
exerćıcios propostos. Este exerćıcio-teste será corrigido. O docente avaliará o tra-
balho feito pelos alunos dentro e fora das aulas. Esta avaliação resultará na nota de
avaliação cont́ınua. O docente das aulas práticas registará semanalmente os resul-
tados da sua avaliação numa ficha com o nome, número e fotografia de cada aluno.
Esta ficha deverá ser entregue pelo aluno no primeiro dia da aula prática devida-
mente preenchida com fotografia que poderá apenas ser uma fotocópia (consultar
ı́nicio da página da disciplina).
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