..
RESUMO DA ASSEMBLEIA

PLEN~RIA

DOS 1!! E 2!! ANOS DE ENGENH!\Rl 1; (20/5/74)

Esta Assembleia teve a seguinte Ordem do Dia:

1) InformaçÕes.
2) Discuss~o das propostas apresentadas ou a apresentar

acerca do problemas podag6gicos.
3) ComissÕes pedagógicas.

Sobre o segundo ponto da Ordem do Dia, apareceram· tr8s propostas;uma
que, om resumo, pretendia a transformaç;;o das aulas em debato, total abolição de exames, criaç;;o dd cursos intensivos a partir do 15 do Setembro
versando matórias de reconhecid o intc:ross8 o passugcm do todos os alunos a
todas

éJ

s cadeiras por decreto; outra prpposta defendia a orgRnizaç~o do

grupos de estudo, uvaliaçnCJ d<Js c8nhúcimuntos dos alunos atruvós do observação dircctu o criuçÕo do cursos intensivos em Setembro; umu terceira quo
protcndia u continuaçã~·J das aulas c om mat6 ric1 a reestruturar e quo a aprCllo ;:
vação .. em cada cadeira f osse mf:Jdiante umu frequência o um ponto final.
Depois de l ongo discussão, a assembleia a provou por ma ior;i3

1.1

última,

como buse paro discussão . Estn procussou-sc o seguir, tendo a pr tJpostu
(com os oltoraçÕoe' introduzida s) ficad u c omo soguo:

1) Que para ceda cadeira ou grupos du caduirEJs, um2 c omissoo uborta
do professores o alunos so rouna com o objectivo de definir qual a mat6ria
com reul intorosso e a divida (ta nto a to6rica como a

pr~ticu)

om duas

partos; isto realizar-so-á terça-feiro pora o quo ficam suspensas as aulas
de cada cadeira

at~

serem difundidos os tr abo lhos da rospoctivu comissao;

os resultados sorno apcsr::ntados

I]

discutidos nns prime iras aulas teóricas

a partir do quarta-feira.
2) Quo a oprovaçao seja possível mediante o seguinte proccsso:uma

frequOncia o um ponto fin a l.
a) f\ froquOncin engloba todo a mat!"!rio do real interesso definida em

1), dividindo-a nas duas partes passiveis do avaliaç;;'o suparada.
b) Em cada pante scrao dadas ao aluno um conjunto de questÕes te6ricas
donde ele oscolhe um n6moro x para r esponder o um conjunto de questÕes pr~
ticas donde ele escolho um n!Jmuro y para responder c valorizados o to6rico
untro 5 o B e o prtitic o entre 12 e 15, scndt·; estes números definidos pela
comissão encCJrregada do cadD cadeira .
c) A corrocçÕo do froquOncia ó foito com base om 20 valares pa ra cada
parte.

1- Quem tiver lO valores numa parte fic.a dispensado dela no ponto final
m~dia

2- Quem tiver

do dez vnlores nas duas partos ,dispensa do ponto final.

3- Quem não est~ nas c •.)OdiçÕ os anteriore s ~ obrigado a pre star provas no

ponto final; na(s) parto (s) ando não obteve a nota dispensat6ria de 10.
N ota:so achar conveniente, o aluno dispensado a uma parto pode prestar provas
~s

duas.
d) As datas d as frequênci as c oincidem c r-n as d ates das segundas

frequ~ncias

do mapa anteriormente aprovado.
o) O pont o final ter6 constitu ição an~l ogn à da freq uênc i a . ·
f) A classificaçnu final do alun D é a mêdia nr itm6tica dns classificaçÕes
das pnrtes mais c ot udas entre
g)Quanto
dam - ~.

~s

froquCncias

o
j~

pont:..J finol

u

a froquôncia .

r ealizados f icou dccidid{l o soguinto: e stas correspon-

primeira parte da frequôncio ostabe l ocida om o), podando o aluno fazer tamb6m

esto tU timn can a

passibilidade d o optar entro os duas.

Nota-de pois de realizada osta 61tima ; o aluno indicaré'l a o professor quol das duas
pretendo que s oja c orrigida e em caso de dúvida {o s6 nosso)

p o der~

pedir que ambas

sejam corrigidas.
5} Que haj a

qualquer
6)

~os

~pr.:x:as

plunas tant o cm Julhc como em Outubro para as c adeiras do

som8stres.

Em roforOncia à cadeira de Introdução aos Computad oras o Programação fic ou

decidido que :
n) Passagem imediat a da c nde ira a facultativa.
b} Criação do uma cadeira de Computação no pr6ximo nna a funcionar cm moldes
que sobrevalorizam a

pr~tica

de

pr J gr a maça ~ .

an ~

c) Equivalencia da cadeira aos alunos estu

matriculadas.

d) Criaçã~ de um curso intensiv u de programação para quaisquer alunos quu o
julguem

necuss~rio.

NOTA: Na aprr.JVot;i:;u desta proposta tano u-se om conta que so trâtava a penas
do umo soluçãD provisória r efurent e no pre sunto ano escolar ..
N o 3!! pont o do Ordem do Dia, procedeu-se

~

esc olha dc..: umA comissao coordc-

nadara das comissÕes podag6gic as.
Ficou

tamb~m

docicido que a pr6xima Assembleia teria de s or convocada pala

moso quo orientou esta reunião.

A MESA

