Programa de Doutoramento em Matemática
Ano Lectivo de 2020-2021
Semestre Par
MAT11689D Geometria (1x3T = 3h)

PDM
Prof. Rui Albuquerque, rpa@uevora.pt

Início das aulas: 8.03.2021
Horário: quartas feiras, com um aluno, das 16h00 às 18h00
e sábados, com dois alunos, das 14h30 às 16h30.
Avaliação contínua por meio de entrega de exercícios resolvidos pelos alunos.
Exame: 8.07, às 10h30
Recurso: 20.07, às 10h30.
[par] MAT11708 (D) Tópicos de Modelação Espaço-Temporal (1x3T = 3h)
PDM
Prof. Russell Alpizar, alpizar@uevora.pt
Momentos de avaliação:
No final de cada tópico, sendo as datas definidas com a entrega dos enunciados dos trabalhos.
Critérios de avaliação por tópico:
Participação geral no fórum.
Entrega e avaliação dos trabalhos.
Apresentação e/ou discussão dos trabalhos com o docente.
Participação no fórum:
Devem fazer pelo menos uma participação individual no fórum. A qualidade da participação será alvo de
avaliação.
Podem utilizar o fórum de apoio/discussão para interagir com o docente e/os outros participantes.
Apresentação / discussão dos trabalhos.
A realizar tipicamente no máximo uma semana após a entrega dos trabalhos realizados.
Dependendo do tópico esta apresentação/discussão será individual, ou em grupo e apenas para o docente ou
para todos os participantes interessados.
Avaliação contínua: trabalhos individuais ou em grupos segundo especificado (100%).
Avaliação por Exame final (100%).
Calendarização para ambos os regimes (presencial e/ou data de avaliação em e-learning):
Avaliação Final por Exames (terão início às 14:30 do dia respetivo)
25 de junho (Normal); 11 de setembro (Especial);
9 de julho (Recurso); 27 de setembro (Extraordinária)

MAT11688 (D) Seminário (PDM). (1x1T = 1h)
PDM
Prof. Luis Bandeira, lmzb@uevora.pt
A entrega dos trabalhos no semestre ímpar foi alargada até dia 6 de março, pelo que o início
da UC no semestre par foi dia 8 de março (a primeira sessão deste semestre está agendada
para esta quarta-feira, dia 17). A data final de entrega dos trabalhos é dia 12 de julho, para
que dê tempo de os docentes corrigirem os mesmos e nós lançarmos as notas dentro do prazo
legal.
MAT11696D Análise Funcional Não Linear e Aplicações (1x3T = 3h)

PDM
Prof. Feliz Minhós, fminhos@uevora.pt
As aulas iniciaram-se no dia 03/03/2021.
A avaliação é feita por três trabalhos no final dos principais temas, em data a acordar com os
alunos.
MAT11706D Tópicos Avançados de Delineamento Experimental (1x3T = 3h)
PDM
Profa. Dulce Pereira, dgsp@uevora.pt
As aulas tiveram início a 2 de março de 2021.
O regime de avaliação contínua é baseado em tarefas / trabalhos individuais.
O Exame de Época Normal será realizado a 30 de junho de 2021 e o Exame de Recurso a 9 de
julho de 2021.
MAT11709D Tópicos de Análises de Dados Categóricos (1x3T = 3h)
PDM
Prof. Jorge Santos, jmas@uevora.pt
As aulas iniciaram-se dia 2/03/2021.
Como a avaliação é por trabalhos e o seu nº e complexidade teem de ser adaptados ao
desenvolvimento das matérias.
Apenas posso informar que o 1º trabalho foi entregue dia 13/03/2021.
[par] MAT11707 (D) Tópicos Avançados de Estatística Multivariada (1x3T = 3h)
PDM
Prof. Maria Manuela Oliveira, mmo@uevora.pt

Avaliação
A avaliação compreende a realização trabalhos e um exame. Os trabalhos individuais têm um
peso de 40% na nota final. Para além disso, o aluno realizará um teste que cobre toda a matéria
da unidade curricular (com um peso de 60%).
A classificação final corresponde à média das classificações obtidas no exame e nos
trabalhos. É exigida classificação mínima de 30% nos trabalhos e 50% no exame.
Exame da avaliação continua – 18 de Junho, 10:00h, 2021
Exame de época normal – 18 de Junho, 10:00h, 2021
Exame de recurso, – 12 de Julho, 10:00h, 2021

