
E-fólio B 

Caros estudantes, 

Está terminada a avaliação, podem ver as notas no recurso do e-fólio B. Houve 28 

provas entregues, das quais 15 tiveram nota entre 3,5 e 4 valores, 9 ficaram com nota 

entre 2,5 e 3,4 e 4 estudantes ficaram com nota entre 1,5 e 2,4 valores. No total dos e-

fólios, houve 11 estudantes com 7 ou mais valores, 5 com 6 valores, 10 com 5 valores, 2 

estudantes com 3 valores e 1 estudante com 2 valores. 

Os critérios de correção foram os seguintes: 

Critérios gerais: 

• 0,1 Erro pequeno, origem é provavelmente falta de atenção e não falta de 

conhecimento 

• 0,25 Erro médio, pode indiciar conhecimento incorreto de algum conceito 

• 0,5 Erro grave, indica claramente falha num conceito essencial para a 

resolução da questão 

• 0,5 Ignorar as atividades extra 

Critérios específicos/aplicados: 

• 0,1 PERT Utilizar a duração mais provável em vez da duração média, para 

calcular o CPM 

• 0,5 PERT Assumir todas as críticas como sendo um caminho crítico (tem que 

se escolher um caminho crítico, o com maior variância) 

• 0,25 PERT Somar todas as variâncias, e não apenas a variância do caminho 

crítico 

• 0,25 Erro na calendarização em série ou paralela (já que não é o objetivo deste 

e-fólio) 

• 0,25 PERT inverter no final as probabilidades, e considerar em vez de 1% de 

probabilidade de acabar dentro do tempo (por a duração total ser maior que a 

data limite), considerar 99% 

• 0,25 Colocação de precedências extra já existentes nas precedências técnicas 

• 0,5 No final do exercício (nem a meio) não são identificadas as precedências 

extra 

• 0,25 PERT probabilidade quando a duração de referência é menor, considerar 

simplesmente zero (com valor da distribuição normalizada superior -3) 

• 0,25 Precedências mal identificadas (adicionada precedência de A para B 

quando A não termina quando B inicia) 

• 0,25 Precedência em falta, ou seja, foi adicionada uma precedência para uma 

atividade que aguarda por uma atividade que termine, mas não é suficiente, outra 

atividade que também termina tem de ser adicionada. 

• 0,25 Precedência extra de A para B com A a terminar antes de B se iniciar 

Se tiverem alguma questão sobre a correção, coloquem. 

Quem está em avaliação contínua e teve 3,5 valores ou mais, vai a e-fólio global na 

época normal, quem não obteve esta nota mesmo que não tenha realizado os e-fólios, 



vai a exame mas apenas na época de recurso. Quem está em exame, vai a exame na 

época normal. 

Cumprimentos, 

José Coelho 

 


