
AL-10, Primeiro Semestre, 2008/09: Aulas de Problemas

Turnos e grupos

1. Os alunos têm de respeitar escrupulosamente os turnos de aulas de problemas em que estão inscritos no
sistema Fénix.

2. Os alunos deverão organizar-se em grupos constitúıdos por um máximo de 5 elementos, não podendo existir
grupos que contenham alunos de mais do que um turno de aulas de problemas nem alunos pertencentes a
mais do que um grupo. A existência de alunos sem grupo formado é fortemente desaconselhada, embora
não estritamente proibida.

3. Os grupos deverão preferencialmente manter-se estáveis durante o semestre, mas são permitidas alterações
desde que em cada aula de problemas o ponto anterior seja respeitado.

Listas de problemas

4. Na primeira aula de problemas serão feitas revisões sobre números complexos.

5. Na segunda aula de problemas serão resolvidos pelo professor problemas respeitantes à primeira semana
de aulas teóricas.

6. Nas restantes aulas de problemas, 45 minutos serão dedicados à resolução pelo professor de problemas
respeitantes às aulas teóricas da semana anterior e os restantes 45 minutos serão dedicados à resolução
de problemas no quadro por alunos. Estas resoluções são classificadas e com base nelas é calculada a
classificação de uma das componentes de avaliação cont́ınua.

7. Em cada semana será publicada na página da cadeira no Fénix uma lista de problemas que contém, entre
outros, aqueles que serão resolvidos pelo professor na aula prática da semana seguinte.

8. Dos problemas de cada lista serão assinalados alguns que os alunos deverão resolver em casa. É a resolução
desses problemas que será exposta pelos alunos no quadro (na semana a seguir àquela em que o professor
tiver resolvido problemas dessa mesma ficha).

Avaliação

9. Durante o tempo da aula dedicado à resolução de problemas pelos alunos, o professor chama, por ordem
aleatória, os alunos do turno, indicando de cada vez qual é o problema que o aluno deve resolver no quadro.

10. Se um aluno chamado for ao quadro resolver esse problema então deverá começar (além de comprovar a
sua identidade) por entregar ao professor a respectiva resolução escrita, assinada por todos os membros
do grupo a que pertence (convém portanto ter uma cópia da resolução para usar na exposição no quadro
enquanto o professor acompanha a resolução na posse do original). A resolução do problema, tanto
no quadro como no papel, será avaliada pelo professor. Todos os alunos do grupo recebem a mesma
classificação, que é afixada na página da cadeira no prazo de uma semana.

11. Se um aluno chamado não estiver presente ou optar por não ir ao quadro terá classificação nula nessa aula
(apenas ele e não os elementos do grupo).

12. A classificação de cada problema é um número inteiro de 0 a 4.

13. A classificação desta componente de avaliação é, para cada aluno que tiver sido avaliado em n problemas
(n > 1), a média arredondada das n− 1 melhores classificações obtidas.

14. A detecção da existência do nome de um aluno em mais do que um grupo avaliado numa aula determinará
nota nula para esse aluno nessa aula, independentemente de ter ou não sido chamado pelo professor.

1


