
relatório do diretor de curso
ano letivo 2016-17

unid código curso curso

dmat 9244 MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PROFESSORES (2º CICLO)

unid UU nome

dmat andreia.hall@ua.pt ANDREIA OLIVEIRA HALL

1. Sumário executivo (análise global ao funcionamento do curso)

O curso funcionou na normalidade, isto é, à semelhança dos anos anteriores com todos os alunos inscritos diretamente no
2º ano (creditações do 1º ano) para realizarem a dissertação.
As dissertações foram orientadas por vários docentes do DMat de forma perfeitamente regular.
No total concluíram o curso 6 alunos neste ano letivo.

2. Pontos fortes

Este curso destina-se a professores de Matemática que queiram aprofundar os seus conhecimentos e adquirir o grau de
mestre. Neste sentido o curso trouxe à universidade um conjunto de alunos que viram estes objetivos atingidos, através
da realização de dissertações variadas, sobre temas ligados ao ensino, sob orientação de vários docentes do DMat. À
semelhança dos anos anteriores, os alunos terminaram as suas dissertações com elevada qualidade.

3. Pontos fracos

À semelhança de anos anteriores alguns alunos desistem do curso. Estas desistências devem-se maioritariamente ao facto
de os alunos estarem a trabalhar ao mesmo tempo, muitas vezes em locais muito afastados da universidade e da própria
residência dos estudantes (professores que são colocados anualmente através de concursos nacionais). Neste ano letivo
foram admitidos ao mestrado 7 alunos dos quais apenas 4 terminaram a dissertação no fianl do ano letivo. Para além
destes, houve mais dois alunos que terminaram a dissertação e que eram alunos admitidos no ano letivo anterior.
Um aspeto negativo deste curso é a diminuição do número de candidatos que se verificou este ano. No ano anterior
tinham sido 12 alunos admitidos e este ano foram apenas 7.
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dados estatísticos - taxas de aprovação do curso
ano letivo 2016-17

unid código curso curso

dmat 9244 MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PROFESSORES (2º CICLO)

 txApC_AprovInsc txApC_AprovAval 

1º sem. 0,00 0,00 

2º sem.  

edição unid UC unidade curricular TxApUC_C
AprovInsc

TxApUC_C
AprovAval

TxApUC
AprovInsc

TxApUC
AprovAval

1º sem. dmat 46791 MATEMÁTICA DISCRETA E COMBINATÓRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

legenda
TxApUC_C AprovInsc
TxApUC_C AprovAval
TxApUC AprovInsc
TxApUC AprovAval

taxa de aprovação à UC de estudantes do curso - aprovados/inscritos
taxa de aprovação à UC de estudantes do curso - aprovados/avaliados
taxa de aprovação à UC - aprovados/inscritos
taxa de aprovação à UC - aprovados/avaliados
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