
DISCIPLINA : Cálculo Diferencial e Integral II

RESPONSÁVEL: Prof. João Palhoto Matos

RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

Aprovados Reprovados Aprovados/ Avaliados (%) Não avaliados Aprovados/ Inscritos (%)

Todos os alunos 
LEIC-TP

46 15 75,4% 61 37,7%

Alunos LEIC-TP 
1ª inscrição

43 8 84,3% 9 71,7%

Nota-se uma evolução muito positiva relativamente aos dois anos anteriores. No entanto o 
número de alunos Não Avaliados mantém-se constante em relação a 2014/15.

Estatísticas num formato mais simpático e possivelmente com pequenas correcções, 
correspondendo a 1 ou 2 alunos devido a inscrições anuladas, aparecerão em 

https://cdi2tp.math.tecnico.ulisboa.pt/estatisticas

a partir de 10/7.

Os resultados da LEIC-TP entre alunos de 1ª inscrição foram, pela primeira vez nos últimos 
3 anos pelo menos, os melhores dos 4 cursos do TP.

PROJETO

N/A

RESULTADOS DA INTRODUÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

N/A

PONTOS FORTES [SECÇÃO 4.1 DO QUC,  RELATÓRIO DO REGENTE]

Os resultados da LEIC-TP entre alunos de 1ª inscrição foram os melhores dos 4 cursos do TP
notando-se uma evolução muito positiva em relação a anos anteriores em que também fui
responsável.

PONTOS FRACOS [SECÇÃO 4.2 DO QUC,  RELATÓRIO DO REGENTE]

O 1º teste foi uma má surpresa para um grande número de alunos. Suspeita-se de uma
generalizada subavaliação do trabalho necessário nesta disciplina quando comparada com
CDI-I que tem o mesmo corpo docente.

https://cdi2tp.math.tecnico.ulisboa.pt/estatisticas


PROPOSTAS DE SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS [SECÇÃO 4.3 DO QUC,  RELATÓRIO DO 
REGENTE]

Um sistema adicional de fichas (electrónicas ou talvez não) deverá estar disponível no 2º 
semestre de 2016/17 para dar aos alunos uma possibilidade mais realista de avaliarem as 
suas dificuldades nas primeiras semanas de aulas.

COMENTÁRIOS/SUGESTÕES GERAIS [SECÇÃO 4.3 DO QUC,  RELATÓRIO DO REGENTE]

Ver ponto anterior.

Afigura-se que são necessárias medidas, que evidentemente transcendem o corpo docente,
para diminuir o número de alunos inscritos sem qualquer intenção de participarem nas 
actividades da disciplina.
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