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AVALIAÇÃO  -  2007/2008 
Classificação Ensino Aprendizagem: 
 
1 – Mini teste, dia 6 de Novembro – 4 valores 
 
A nota do mini teste poderá ser melhorada em exame se o aluno assistiu a pelo menos 12 aulas 
práticas.  
 
2 – Trabalho prático (TP), a entregar no dia 11 de Janeiro – 6 valores 
 

O trabalho será realizado por grupos de 4 alunos. O enunciado será entregue no dia 23 de 

Novembro. As aulas práticas das semanas de 10 e 17 de Dezembro e 7 de Janeiro serão dedicadas 

ao trabalho prático.  

O trabalho será defendido pelo grupo nas aulas práticas das 2ª e 3ª semanas de Janeiro.  

No exame final o trabalho será defendido individualmente num exercício adicional sobre a matéria 

do trabalho. Quem nesse exercício obtiver classificação igual ou superior à obtida no trabalho 

manterá a nota. Para quem tiver nota inferior, esta passará a ser a sua nota do trabalho prático. 

Alunos que não realizem a prova de defesa do trabalho terão nota 0. 

 
3 – Frequência, dia 8 de Janeiro - 10 valores   
 

    Obterá aprovação à disciplina quem tiver classificação não inferior a 9.5 no 
somatório das notas das provas 1,2 e 3. 
  

4 – Teste para validar trabalho prático, dia 22 de Janeiro (6 valores) 
 
Exame – 10 valores correspondentes à prova 3.  
 
           + teste para validar trabalho prático  (6 valores) 
            (apenas para quem justificar não ter podido comparecer dia 22/1) 
 
            + teste para melhoria do mini teste  (4 valores) 
                (apenas para os que assistiram às aulas exigidas) 
 

Horas de atendimento: 
Paula Prata: 
- 4ª feira, -9- 11 horas  
- 6º feira, 11-13 horas  

Rui Cardoso: 
- 2ª 14 – 16 horas 

 

Paula Prata, Dep. de Informática da UBI 
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