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Parabéns
• Porque conseguiram entrar no curso que escolheram.

• Porque é um enorme privilégio aceder ao ensino superior 
!

• Porque o curso que escolheram é o de maior 
empregabilidade (o mundo é o vosso quintal) !

• Porque o curso que escolheram permite sonhar com o 
futuro !

• Porque vão passar 5 (pelo menos) dos melhores anos !



Quem são vocês?
São 163 jovens, maioritariamente do sexo Masculino (86%), 

entre os 17 e 24 anos (cerca de 85% com 18 anos), oriundos 

de todo o país com predominância em LVT, com excelentes 

notas de acesso (96% superior ou igual a 15)

E a esmagadora maioria de vocês queria ir para Informática 

como primeira opção. 

Mais de 80% escolheram a INFORMÁTICA da NOVA
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Nas próximas13 Semanas
• 27 créditos ECTS =  756 horas

• Esforço do aluno médio num semestre

• Horas de aulas durante o 1º semestre

• Para o total das 13 semanas é de 312 horas

• Esforço extra aula incluindo estudo, trabalhos, 
dúvidas, avaliações, etc.

• 756 - 312 = 444 horas !



Nas próximas17 Semanas



Nas próximas14 Semanas

AM 1 ALGA SL
IP

Testes

Aulas T, TP, P

Trabalhos (em equipa)



Nas próximas17 Semanas

• Nas próximas 14 +3 semanas

• 8 horas efectivas de trabalho por dia

• Assiduidade e Atitude nos diferentes tipos
de aulas

• Recuperar atrasos nos fds

• 30-40 horas de trabalho por semana



Afinal o que é essencial?

Meios A Equipa
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Meios A Equipa



Afinal o que é essencial?

LEI na FCT não é fácil, nem sempre é 
divertido, mas é absolutamente gratificante. É 
enfrentar o futuro com uma mão cheia de 
oportunidades.

Yolanda Correia
Curso: 2006/2007


