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Época normal, notas lançadas

Mostrar respostas em form

  Configurações 

Caros estudantes,

Estão lançadas nas turmas as notas da época normal. Quem fez o e-fólio global vê a nota da prova e de cada pergunta, no recurso P-
fólio, e quem fez exame, vê no recurso Exame. Houve no total 49 aprovações, que julgo ser um valor absoluto bastante bom. A
distribuição dos estudantes pelas notas foi a seguinte:

Nota #estudantes
Excelente
[18 a 20]

4

Muito Bom
[16, 17]

8

Bom [14,
15]

16

Satisfaz [10
a 13]

21

Aprovados 49

As perguntas do grupo I foram corrigidas tendo em atenção os seguintes critérios:

100% - resposta completamente correta e por palavras do aluno
75% - resposta com pequenas falhas mas não graves.
50% - resposta incompleta
25% - resposta muito incompleta ou copia do livro
0% - resposta errada

Notar que foi considerado ainda 25% para respostas que estão muito coladas ao texto do manual, não sendo possível aferir neste caso
o conhecimento real do estudante, mas para cobrir eventuais erros de avaliação, foi ainda assim valorizada a pergunta em 25%.
Podem ver a vossa avaliação, naturalmente que se existir um erro crasso no lançamento (troca de notas entre estudantes), ou outra
situação, digam para se corrigir. No caso de discordarem com o avaliador, conta naturalmente a nota do avaliador, mas atendendo a
que esta é uma prova final, podem, caso considerem que se justifique, solicitar recurso de modo a que a vossa prova seja vista por
um júri, que irá analisar os pontos que indicarem como tendo sido mal aplicados os critérios de correção.

As perguntas do grupo I são todas teóricas, estando abordadas nas seguintes secções do manual:

1.1 secção 1.1.2
1.2 secção 1.6.1
1.3 secção 2.1.6
1.4 secção 2.2.2 

Época normal, notas lançadas
por José Coelho - Quarta, 22 Junho 2022, 18:32

 Procurar nos fóruns

https://elearning.uab.pt/my/
https://elearning.uab.pt/course/index.php
https://elearning.uab.pt/course/index.php?categoryid=33
https://elearning.uab.pt/course/view.php?id=14358
https://elearning.uab.pt/course/view.php?id=14358#section-0
https://elearning.uab.pt/mod/forum/view.php?id=766280
https://elearning.uab.pt/mod/forum/discuss.php?d=868544
https://elearning.uab.pt/mod/forum/discuss.php?d=867029
https://elearning.uab.pt/user/view.php?id=4&course=14358


PlataformAbERTA atualizada: 2022-05-04

Obter a Aplicação móvel
Políticas

◄ Dúvida Urgente - Dimensão espaço Endereçamento Físico

1.5 secção 2.3.5 
1.6 secção 6.4.1 
1.7 secção 3.2.3 
1.8 secção 3.4.6
1.9 secção 4.1.6 
1.10 secção 4.4.5

Quem obteve aprovação, muitos parabéns, quem tenha ficado perto ou conte ir à época de recurso, cá estaremos após a paragem
das férias, para a época de recurso.

Importante que todos os estudantes que ainda não tenham preenchido os inquéritos às UCs, o possam fazer, já que a taxa de
respostas é baixa, e por esse motivo foram mantidos abertos até ao próximo dia 3 de julho. Sem uma percentagem elevada,
idealmente seria superior a 30% mas uns 20% já seria bom, a utilidade dos inquéritos baixa, pelo que é importante que quem não
tenha respondido responda para valorizar também as respostas já dadas pelos colegas que já preencheram o inquérito, e
principalmente permitir aos docentes observar a real satisfação dos estudantes nas diferentes vertentes.

Cumprimentos, 
José Coelho
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