
Turma Especial de MA211

Período: Segundo Semestre de 2010

Professor: Lucas Catão de Freitas Ferreira 

Sala do Professor: 339 do IMECC

Email: lcff@ime.unicamp.br

1- Ementa e Bibliografia: Exatamente as mesmas da disciplina regular MA211.

Consulte o catálogo dos cursos de graduação ou a seguinte homepage:

http://www.ime.unicamp.br/~ma211

     OBS: Os exercícios sugeridos também são os mesmos da disciplina       

     regular e podem ser encontrados na homepage acima.    

2- Avaliação: A avaliação do curso será feita através de exames, com todos eles

versando sobre toda a ementa mencionada no item 1. Serão oferecidos quatro

exames durante o semestre e cada aluno poderá inscrever-se em apenas dois deles. 

3-  Aprovação: O aluno será aprovado somente no caso em que obtiver nota igual

ou superior a 5,0 em um dos exames realizados. Caso contrário será reprovado.

Portanto, caso o aluno consiga a nota 5,0 em sua primeira tentativa, não será

necessário que ele faça um segundo exame.

4- Regras para as Inscrições nos Exames: As inscrições nos exames deverão

ser feitas na Secretaria de Graduação do IMECC e (no mínimo) três dias úteis antes

da realização do correspondente exame. O aluno deverá fazê-la pessoalmente e

apresentando a sua identificação estudantil.

OBS: Inscrições por email ou pela internet não serão aceitas.

5- Datas e Locais dos Exames: Todos os exames serão realizados na Sala PB14.

Os exames serão realizados nas seguintes datas:

          1º-Exame: dia 01 de Setembro de 2010  das 12h às 14h (Quarta-feira).

          2º-Exame: dia 05 de Outubro de 2010    das 17h às 19h (Terça-feira).

          3º-Exame: dia 04 de Novembro de 2010 das 12h às 14h (Quinta-feira).

          4º-Exame: dia 03 de Dezembro de 2010 das 17h às 19h (Sexta-feira).

6- Apoio didático: Os alunos poderão utilizar os horários de atendimento dos PAD

das turmas regulares. 

      Consulte a página: http://www.ime.unicamp.br/~ma211

   

             Campinas, 05 de Agosto de 2010,   

                                                 Lucas Catão de Freitas Ferreira


