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Regras de Funcionamento e Avaliac~ao da Cadeira
1) Esta disciplina n~
ao tem exame nal.
2) Testes: Realizar-se-~ao dois testes com a duraca~o de 90 minutos cada, um
a meio do semestre e o outro na ultima semana de aulas. N~
ao havera nota
mnima em nenhum dos testes. A nota de cada teste sera um inteiro de
0 a 20, obtido por arredondamento.
3) Havera uma prova de recuperaca~o numa data anterior a epoca de exames,
oferecendo a qualquer estudante a oportunidade de recuperar um dos dois
testes. A inscrica~o previa neste teste sera obrigatoria, com indicaca~o de qual
dos dois testes o aluno pretende recuperar. A nota de um teste de recuperaca~o
entregue prevalecera sobre a nota obtida anteriormente no respectivo teste
somente no caso de ser superior a esta.
4) Os testes ser~ao efectuados ao Sabado ou num horario ao nal do dia, de modo
a permitir que os trabalhadores-estudantes os possam realizar.
5) A nota escrita, NE, sera a media aritmetica arredondada das notas dos dois
testes, em que eventualmente um destes sera o de recuperaca~o.
6) Havera avaliaca~o contnua nas aulas praticas da cadeira, que incidira quer
sobre o trabalho e exerccios-surpresa realizados na aula, quer sobre os resultados obtidos nos trabalhos de casa. Os trabalhos de casa ser~ao na forma

de chas de trabalho que ir~ao sendo a xadas na Webpage da cadeira cada
duas semanas. Cada aluno devera entregar resoluco~es individuais das chas
de trabalho. Pelo menos um problema por cha sera corrigido a cada aluno.
O problema a corrigir sera escolhido pelo docente apos a entrega das chas.
Apos o prazo de entrega de cada cha, sera a xada na Webpage a respectiva
resoluca~o resumida. N~
ao s~ao aceites entregas de chas fora do prazo
estabelecido. A nota da avaliaca~o contnua, NC, sera um inteiro de 0 a 20.
7) A nota nal, NF, sera calculada pela express~ao
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seguida de arredondamento.
8) Caso NF > 17 a nota tera de ser defendida pelo aluno numa prova oral.
Nesta situaca~o, se o aluno n~
ao comparecer a prova oral, a sua nota
nal sera 17.
9) Para os alunos inscritos na secretaria para melhoria de nota, a nota nal sera
igual a NE, podendo estes alunos aceder tambem a prova de recuperaca~o. Se
assim o desejarem e se as condico~es o permitirem, estes alunos ter~ao acesso a
avaliac~ao contnua, sendo nessa circunst^ancia a sua nota nal calculada como
nos pontos 7) e 8) acima.

