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Funcionamento da disciplina de SEE 
 
De acordo com as regras do Técnico, só a informação publicada na página da disciplina tem valor oficial. 
 
1. Instruções para a inscrição na disciplina 

Para a inscrição na disciplina de SEE, os alunos deverão proceder do seguinte modo: 
1. Ler as normas de avaliação de conhecimentos na secção respetiva deste texto. 
2. Não é necessário inscreverem-se nas aulas teóricas ou de problemas. 
3. A inscrição nos laboratórios está vedada no início para os alunos que não se encontrem em primeira 

inscrição. Apenas os alunos em primeira inscrição na disciplina são obrigados a frequentar os 
laboratórios e têm prioridade na escolha dos horários. Estes deverão inscrever-se no laboratório 
logo que se inscrevem na disciplina. Os restantes alunos não necessitam de se inscrever nem 
frequentar as aulas de laboratório. Se quiserem inscrever-se, podem fazê-lo numa segunda fase, 
ocupando os lugares que restem. É necessário terem permissão do responsável da disciplina.  

4. Para as aulas de laboratório não é necessário combinar grupo com colegas e amigos. Estas aulas 
servem para ajudar na compreensão de alguns aspetos mais complexos. 

 
2. Componente laboratorial 

A frequência das aulas de laboratório é obrigatória apenas para os alunos que se encontrem em 
primeira inscrição na disciplina. Os alunos que já tenham frequentado as aulas de laboratório em 
semestres anteriores não são obrigados a frequentá-las de novo. Podem recorrer ao horário de dúvidas 
para a preparação da avaliação escrita. 

Faltas às aulas de laboratório 
Os laboratórios desta disciplina decorrem de duas em duas semanas em aulas de duas horas e são 
compostos por 6 trabalhos. Apenas será permitida a ausência a um destes trabalhos. A aula da primeira 
semana de aulas é opcional indicando-se as normas de funcionamento e regras de segurança. 
Atendendo ao número de alunos, a frequência destes laboratórios é rígida não podendo os trabalhos 
ser realizados fora das datas estipuladas.  
Todos os assuntos relacionados com os laboratórios de um determinado turno são tratados junto ao 
respetivo docentes desse turno de laboratório. Estas regras são também válidas para os alunos que, 
embora não sejam obrigados por não se encontrarem em primeira inscrição,  desejem repetir os 
laboratórios. 
 

3. Atendimento aos alunos 
O atendimento aos alunos (dúvidas, consulta e revisão de provas, etc) será feito em frente ao 
laboratório de Máquinas Eléctricas. Os alunos deverão chamar os docentes pelo telefone que se 
encontra no átrio da entrada deste laboratório. A revisão de provas será feita neste local ou no interior 
do laboratório. 
Método de atendimento aos alunos 
O atendimento aos alunos deve ser feito no local indicado acima e nos horários indicados. Não se 
atendem alunos via e-mail. 
 

4. Materiais para estudo 
Os materiais para estudo encontram-se disponíveis para download na página da disciplina.  
 

5. Inscrições para as provas de avaliação (testes e exames) 
A inscrição para os testes e exames segue as regras do IST. Segundo estas regras, os alunos não 
inscritos não têm garantia de poder realizá-las. 
 

6. Consulta e Revisão de provas 
A consulta e revisão de provas é feita exclusivamente nos horários publicados na página da disciplina. 
É realizada pessoalmente garantindo a confidencialidade ao aluno. Este pode pedir para que a sua 
prova seja revista. Nesta revisão de provas é facultada ao aluno uma resolução da prova.  
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7.	Publicação	de	enunciados 
Os	enunciados	das	provas	são	publicados	na	página	da	disciplina.	Não	são	facultadas	resoluções	
devido	à	má	experiência	do	passado.	Recomenda-se	aos	alunos	que	estudem	a	matéria	de	modo	
a	ganhar	competências	em	vez	de	estudar	os	exames.  
 

8. Localização do Laboratório de Máquinas Eléctricas 
O Laboratório de Máquinas Eléctricas (LME) fica no R/C do pavilhão de Eletricidade. A entrada faz-
se pela porta virada a nascente do lado norte deste pavilhão (Ver Mapa). 
 

 
 

9. Método de Avaliação de SEE no semestre de inverno do ano letivo 2019-2020 

O método de avaliação aqui descrito submete-se ao “Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e 
Competências, 2013”  

9.1 Esquema da avaliação 

A avaliação de conhecimentos da disciplina de Sistemas Eléctricos e Electromecânicos será feita 
segundo duas componentes: a componente teórica e a componente laboratorial, ambas realizadas na 
mesma prova escrita segundo o seguinte modelo:  

Época de aulas 

 

Época normal de exames 

(1 de 2 hipóteses)  

2ª Época ou de recurso 

 

O exame final inclui a matéria dos dois testes. 
(Há nota mínima nos testes de 8 val.) 

(Os alunos podem melhorar a nota global na época de recurso contando a melhor nota) 

1º	teste	(peso	-	1/2)		
(23	abril	2020)	

	

2º	teste	(peso	-	1/2)	
Exame	final	

(12	de	junho	2020)	

1º	teste	de	recurso	
2º	teste	de	recurso	
Exame	de	Recurso	
(7	julho	2020)	

Estas duas provas decorrem 
em simultâneo. Os alunos 
podem escolher apenas uma. 
delas. 

Estas três provas decorrem em 
simultâneo. Os alunos podem 
escolher apenas uma. delas. 
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9.2 Cálculo da classificação final 

Nas provas escritas cerca de 80% da cotação é atribuída à parte teórica e o restante à parte laboratorial. 
Estes valores são aproximados e podem ser muito alterados em exame final ou em exame de 
época especial. 

As notas dos testes são arredondadas até às décimas. O resultado final é arredondado por simetria até 
às unidades e tem em consideração os pesos das duas partes. 

9.3 Método de avaliação em época especial 

Em época especial será realizado um exame escrito com a possível inclusão da matéria leccionada nos 
laboratórios. 

9.4 Método de avaliação para os alunos que estão a realizar melhoria de classificações 
(em relação a semestres anteriores)  

Estes alunos deverão estar inscritos nos Serviços académicos. A melhoria de nota será feita num dos 
exames.  

Segundo o Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências “A melhoria de 
classificação está sujeita a inscrição prévia nos Serviços Académicos. Aos estudantes inscritos para 
melhoria de classificação apenas é concedida uma oportunidade de avaliação.  
Não é permitida a melhoria de classificação em Época Especial.” 

9.5 Método de avaliação para os trabalhadores estudantes  

Os alunos com estatuto de trabalhador estudante poderão solicitar ao docente de laboratório um 
comprovativo da sua presença na aula. 

9.6 Material de apoio passível de utilização em provas escritas 

Para a realização das provas escritas os alunos deverão levar: Caneta ou esferográfica, lápis, régua ou 
esquadro, transferidor e calculadora científica ou calculadora gráfica ou outra, desde que não tenha 
capacidades de comunicação eletrónica.  

Não é permitido o uso de formulários.  

Qualquer assunto não previsto nestas normas será resolvido pelo docente responsável da disciplina 
podendo o aluno recorrer ao Coordenador de Curso respetivo. 

________________________________________	

Qualquer assunto não previsto nestas normas será resolvido pelo docente responsável da disciplina 
podendo o aluno recorrer ao Coordenador de Curso respectivo. 


