
 

Bem-vindo ao semestre de Cálculo II - agr. 4 do ano letivo 2016/17! 

A maior parte do material de apoio a esta unidade curricular na Internet encontra-se 

em http://calculo.wikidot.com. 

É lá que podem desde já ser consultadas todas as regras em vigor para esta u.c. no ano letivo 

2016/17 (começa por aceder ao menu "recursos" na barra superior). 

Ainda assim, a secção de AVISOS, no painel lateral daquele sítio, remete para este Fórum 
Notícias, que será portanto usado para esse efeito. 

No painel lateral de http://calculo.wikidot.com tens ainda acesso rápido aos comentários mais 
recentes às páginas daquele sítio, assim como às páginas alteradas recentemente. Tais páginas 

incluem, por exemplo, as que aparecem listadas nesse painel sob o cabeçalho "Matéria", onde 

poderão ir sendo feitas atualizações ao seu conteúdo à medida que o semestre se vai 
desenrolando. Essa informação complementará a das aulas, e vice-versa. Como consequência, 

é o conjunto das duas que deve ser considerado tendo em vista a avaliação. Chamo especial 
atenção para o facto de muitas argumentações relativas a resultados referenciados em 

http://calculo.wikidot.com só serem feitas nas aulas. Embora muitas delas possam também ser 

consultadas num dos textos de Virgínia Santos que podes encontrar aqui no espaço elearning 
para esta u.c., a maneira como serão feitas nas aulas poderá ser mais inteligível, por isso 

aconselha-se fortemente a participação em todas as aulas. 

Antes de me enviares uma mensagem, lembra-te que este agrupamento tem mais de 300 

alunos inscritos em Cálculo II e que, portanto, deves assegurar-te que a resposta que 
pretendes não se encontra já dada algures aqui ou em http://calculo.wikidot.com. Neste último 

caso, se não for óbvio o local onde possa estar, usa o botão de pesquisa que se encontra no 

canto superior direito daquele sítio, podendo, após uma pesquisa inicial, ser alargado o âmbito 
da mesma também à zona de comentários (vulgo fórum), o que poderá apanhar questão 

semelhante já colocada por um teu colega. Como regra, questões administrativas, que 
sejam do âmbito de secretarias, não serão respondidas. Se a tua questão for desse tipo, 

tenta resolver o teu problema através dos Serviços de Gestão Académica, incluindo o Portal 

Académico Online, ou das secretarias departamentais (dmat.secretaria@ua.pt no caso do 
Departamento de Matemática). 

Termino esclarecendo uma dúvida recorrente, sobre a possibilidade de mudança de 
turma em que um aluno se encontra inscrito ou simplesmente a possibilidade de 

inscrição tardia numa turma: um tal assunto deve ser tratado diretamente com o professor 
da turma para a qual se pretende ir: 

 No caso de se tratar de uma mudança de turma, bastará que esse professor aceite o 

aluno na turma para que o processo esteja concluído. Em particular, não se procederá 

ao registo da alteração no PACO, pois, não havendo marcação de faltas às aulas desta 
u.c. neste semestre, essa alteração no PACO não teria qualquer relevância. 

 No caso de se tratar de uma inscrição tardia numa turma, não estando o aluno 

previamente inscrito em nenhuma, para além da aceitação pelo professor este 
comunicar-me-á mais tarde os dados desse aluno, para que este possa, após registo no 

PACO, aceder ao espaço desta u.c. no elearning. 

Nada do que acabou de ser referido se aplica à inscrição inicial numa turma dentro dos prazos 
regulamentares, o qual deve ser o procedimento normal e ser feito junto dos Serviços de 

Gestão Académica ou das secretarias departamentais. As situações acima referidas 
consideram-se sempre como excecionais. 

Bom trabalho! 
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