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                realização das provas escritas eletrónicas, deixamos aqui algumas 

recomendações:  

 

 

1. Quanto à realização das provas: 

a) A prova eletrónica e respetivas folhas de resolução serão disponibilizadas na 

plataforma ABERTA, num bloco próprio dedicado à avaliação no início do espaço 

virtual de cada Unidade Curricular/ turma; 

b) A entrega da prova realizada por cada estudante é também feita no mesmo espaço 

da Unidade Curricular/ turma, através do botão «Entregar trabalho»; 

c) As provas permitem aos estudantes consultarem os materiais de estudo, tendo 

sempre como referencial os recursos e materiais usados na unidade curricular; 

d) Deve redigir o E-fólio Global e o Exame na Folha de Resolução disponibilizada na 

turma e preencher todos os dados do cabeçalho.  

e) Todos os E-fólio Globais e Exames são sujeitos a análise por ferramenta anti 

plágio. No caso de ser detetado um valor de ocorrência de similaridade 

textual superior a 30%, a prova será sujeita a penalização na classificação. Na 

eventualidade deste valor ultrapassar 60%, a prova será anulada.  

f) Deve seguir as Normas da APA nas citações e referências bibliográficas. 

 

2.          preparação para as provas (E      G e Exame), deverão: 

a) Rever TODAS as leituras indicadas, uma vez que as provas escritas eletrónicas 

abordarão as quatro temáticas que constituem o programa desta UC; 

b) Resolver todas as atividades formativas disponibilizadas; 

c) Consultar as provas efetuadas e as correspondentes orientações de resposta; 

d) Refletir sobre os comentários feitos a propósito de cada resposta dos anteriores 

EFólios. 

 

 



3. Os critérios de avaliação que orientarão a correção e classificação das provas     

essencialmente:  

I. Correta explicitação de conceitos e conteúdos;  

II. Capacidade de aplicação das teorias, conceções, termos e conceitos científicos 

abordados ao longo da UC; 

III. Capacidade e qualidade de reflexão pessoal, devidamente fundamentada na literatura 

estudada; 

IV. Clareza e correção da linguagem utilizada. 

 

4. Deverão cumprir todas as indicações, nomeadamente as de ordem formal,         

dadas nos enunciados das provas.  

 

5. A classificação total atribuída ao E-      G é de 12 valores e ao Exame 20 valores.  

 

 

Nota: Lembramos que o E-      G terá de ter, obrigatoriamente, uma nota mínima de 5,5 

valores, ainda que o somatório dos E-             E-      G possa corresponder a uma 

classificação igual ou superior a 9,5 valores. 

 

 

 

A equipa docente da UC continua ao vosso dispor e deseja a todos um bom trabalho e bons 

resultados finais, 

 

Filomena Sobral  


