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Ano Letivo 2019/2020

Semestre Extraordinário de Cálculo II
(a decorrer no 1º Semestre)
Caro Estudante,
Vai funcionar no 1º semestre do ano letivo 2019/2020 um Semestre Extraordinário de
Cálculo II, com as seguintes regras para inscrição:
•

Ter já aproveitamento a Cálculo I;

•

No caso do seu plano de estudos incluir a unidade curricular Cálculo III e ainda não ter
obtido aproveitamento, deve, caso não tenha, pelo menos, 6 créditos ECTS
disponíveis, prescindir da inscrição, no 1º semestre, daquela unidade curricular (caso
obtenha aprovação a Cálculo II no Semestre Extraordinário, no 2º semestre pode
substituir a inscrição inicial a Cálculo II pela inscrição a Cálculo III, que funcionará
também em Semestre Extraordinário);

•

No caso de já ter tido aprovação a Cálculo III ou se o seu plano de estudos não incluir
Cálculo III, deve, no caso de não ter pelo menos 6 créditos ECTS disponíveis, anular a
inscrição a uma unidade curricular de ano curricular mais avançado (a inscrição em
semestre extraordinário não pode originar que o estudante, no 1º semestre, fique
inscrito a um número total de ECTS superior ao estabelecido regulamentarmente);

•

Fazer a inscrição (vinculativa) a Cálculo II no Departamento de Matemática nos dias
16, 17 e 18 de setembro de 2019.

•

O Departamento de Matemática enviará as inscrições para os Serviços de Gestão
Académica (SGA), estando assim os estudantes dispensados de se deslocar para
registar a inscrição.

•

Qualquer dúvida que subsista com este processo, os SGA contactarão os estudantes.

Está previsto o funcionamento de um número máximo de duas turmas de Cálculo II, com início
de aulas a 17 de setembro, nos seguintes horários:
Turma 1

Terça-feira | 09h00 - 11h00 | sala 11.1.12
Quinta-feira | 09h00 - 11h00 | sala 11.1.12

Turma 2

Terça-feira |14h00 – 16h00 | sala 11.1.2
Quinta-feira |14h00 – 16h00 | sala 11.1.2
14h00 – 16h00

2 de setembro de 2019
O Diretor do Departamento de Matemática
Prof. Doutor Manuel António Gonçalves Martins

