
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 
 
 
Professor responsável: Bianca Morelli Rodolfo Calsavara 
Título da disciplina: Equações Diferenciais Parciais I 
Sigla: MM433 
Turma: A 
Horário de oferecimento: Segundas-feiras das 14:00 às 16:00 e quartas-feiras das 14:00 
às 16:00 
 
Aulas*: As aulas serão expositivas via Google Classroom. 
 
Parte prática: Listas de exercícios. 
 
Atendimento*: Como trata-se de uma disciplina com poucos alunos, os atendimentos 
serão individuais e com horários marcados de acordo com a necessidade 
 
Forma e critérios de avaliação*: O rendimento escolar será avaliado considerando três 
provas referentes aos tópicos abordados em sala de aula. 
  
A média parcial MP será dada pela média aritmética entre as três provas, ou seja,  
 

MP = (P1+P2+P3)/3, 
 
onde P1 é a nota da primeira prova, P2 é a nota da segunda prova e P3 é a nota da 
terceira  prova. 
- Se MP ≥ 5,0 o aluno estará aprovado e sua média final será MF = MP; 
- Se MP < 2,5 o aluno estará reprovado e sua média final será MF = MP; 
- Se 2,5 ≤ MP < 5,0 o aluno deverá realizar a prova de Exame (E) e sua média final será  
MF = (MP+E)/2. Sendo que, se MF ≥ 5,0 o aluno estará aprovado e se MF < 5,0 o aluno 
estará reprovado. 
 
Os conceitos serão dados por: 
- 8,5 ≤ MF ≤ 10,0: A 
- 6,5 ≤ MF < 8,5: B 
- 5,0 ≤ MF < 6,5: C 
- MF < 5,0: D 
 
DATAS DAS PROVAS: 
 
Primeira prova (P1): 08/09/2021 (quarta-feira) 
Segunda prova (P2): 10/10/2021 (quarta-feira)  
Terceira prova (P3): 01/12/2021 (quarta-feira)  
Exame: 15/12/2021 (quarta-feira) 
 
PROVA SUBSTITUTIVA: O aluno que não comparecer a uma das provas e justificar 
satisfatoriamente sua ausência de acordo com os casos previstos por lei, poderá realizar 
o Exame para substituir a nota da prova na qual não houve o comparecimento. O aluno 
que não comparecer a uma prova deverá, no prazo de 5 dias úteis, entregar ao professor 
uma cópia de comprovante que justifique a sua falta. A prova de segunda chamada 
versará sobre todo o conteúdo da disciplina. 
 


