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Programa de Recepção
aos novos alunos da PUC-SP
Curso de Ciência da Computação.

De 01 a 08 de fevereiro de 2018

Aulas e oficinas para você se preparar 
para o início do ano letivo.

E mais: as atividades valerão como 
horas complementares.

Olá, ingressante no curso de Ciência da Computação d a  PUC-SP

Antes de mais nada, PARABÉNS!!!

Você  foi  aprovado(a)  para  se  matricular  em  uma  das
melhores instituições de ensino do Brasil.

No  semestre  que  se  inicia,  é  preciso  que  todo(a)s  o(a)s
estudantes,  principalmente  o(a)s  ingressantes  –  como  você  –
estejam motivado(a)s  e  bem preparado(a)s  para  as  atividades
que virão.

Afinal,  o  curso  de  Ciência  da  Computação  é  fascinante  e
exige  muita  dedicação:  atenção  e  participação  nas  aulas  e
algumas  horas  de  estudo  fora  delas.  Além  disso,  exige  a
retomada  de  alguns  aspectos  da  Matemática,  abordados  no
Ensino Médio.

Nos  últimos  anos,  temos  notado  que  parte  do(a)s
ingressantes apresentam dificuldade neste ou naquele tópico da
Matemática,  o  que,  às  vezes,  prejudica  seu  desempenho  em
algumas disciplinas dos cursos superiores de Ciências Exatas. 

Para superar essa dificuldade, no ano passado fizemos uma
experiência muito bem-sucedida, que se repetirá neste ano: de
01  a  08  de  fevereiro  de  2018,  no  campus  Marquês  de
Paranaguá, será ministrado um Minicurso de Matemática, aberto
a  todo(a)s  o(a)s  ingressantes  do  curso  de  Ciência  da
Computação.  Nesses  mesmos  dias,  serão  oferecidas,  em
laboratórios  de  informática  ou  salas  ambiente,  Oficinas  sobre
Tecnologias  que  auxiliam  no  estudo  da  Computação.  Essa
programação ocorrerá em período integral, das 8h às 16h.

Tanto  o  Minicurso  quanto  as  Oficinas  não  terão  nenhum
custo para  você.  Não se trata de atividades  obrigatórias,  mas
elas podem ajudar no acompanhamento do conteúdo que você
vai estudar. E sua participação lhe dará direito a um certificado e

à  obtenção  de  pontos  em  Atividades  Complementares
(explicaremos isso mais detalhadamente na primeira semana das
aulas).

Bem, fica aqui o nosso convite para que você antecipe em
uma semana o início de sua vida acadêmica na PUC-SP. Esta é
uma  excelente  chance  para  você  reforçar  e  ampliar  seus
conhecimentos, e também é uma oportunidade para se entrosar
com o(a)s colegas e se adaptar à vida universitária.

Faça a sua inscrição no link abaixo:

https://goo.gl/C3CVBk

       Até breve!

Prof. Dr. Carlos Eduardo de Barros Paes 
Coordenador do Curso de Ciência da Computação

Departamento de Computação
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