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Normas de Avaliação de Conhecimentos 
 

(Ano lectivo 2018/19) 

 

A avaliação de conhecimentos consta de duas modalidades: 

 

A – Avaliação contínua 

B – Exame final 
 

A - A “Avaliação contínua” é constituída por quatro componentes: 

I – presença a, pelo menos, ¾ (75%) do total das aulas; 

II – realização, apresentação e discussão, em grupo, com aproveitamento, pelos/as alunos/as, de 

Trabalhos Práticos (TP). Estes Trabalhos serão objecto de classificação individual obtida na sua 

apresentação e discussão. As datas da apresentação dos TP encontram-se especificadas no quadro com 

os Sumários das Aulas; 

III – desempenho e atitude participativa do/a aluno/a ao longo das aulas leccionadas; 

IV – obtenção de, no mínimo 10 valores nos 2 testes escritos a realizar no final de cada um dos 
Módulos que integram a UC. Os conteúdos das matérias a serem avaliadas nos 2 testes, bem como as 

datas da respectiva realização encontram-se especificadas no Quadro com os Sumários das Aulas. Neste 

caso, o aluno fica dispensado de Exame, 

 

▪ Se o aluno/a não tiver aproveitamento (classificação mínima de 10 valores) em um e só um dos 
testes este poderá ser repetido exclusivamente na 1ª data de Exame Final. Na segunda data de 

Exame Final os alunos apenas poderão ser avaliados para o total da matéria leccionada na 

Disciplina. 

 

▪ Para o cálculo da Nota Final, na modalidade “Avaliação contínua”, o contributo das componentes 

especificadas em I + II + III é de 50% e o da especificada em IV é de 50%.  

 

IMPORTANTE: O não cumprimento do estabelecido em I, II, e III, em cada um dos Módulos a 

leccionar, implica a não-atribuição de frequência na UC.  

 

B – A modalidade “Exame final” é constituída por um exame escrito. 

▪ Este exame abarca a totalidade dos conteúdos leccionados na UC. 

▪ Não haverá dispensa por módulos. 

 

▪ Terão acesso ao Exame final os/as alunos/as que tenham obtido frequência. 

▪ Para a obtenção de frequência e acesso ao Exame final é necessária a presença a, pelo menos, ¾ 

(75%) do total das aulas leccionadas e a realização e apresentação, em grupo e com 

aproveitamento, dos TP. Neste caso a nota final global será a média ponderada da nota dos TP 

(50%) e da classificação obtida no Exame final (50%). 


