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1ª Porco
no Rolete
é hoje

Escola de Engenharia

Nota máxima
Computação foi o único na área de exatas a obter nota 5 no Enade
Divulgação

O

curso de Ciência da
Computação da EEP
(Escola de Engenharia
de Piracicaba) figura como o
único curso da cidade na área
de exatas a obter nota 5 no
Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes).
Os resultados, apresentados
recentemente pelo Ministério
da Educação e pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), posicionam o curso da EEP ainda
entre os 28 cursos de Ciência
da Computação no país a alcançarem a nota 5 entre os
mais de 300 existentes. Ele figura também entre os cinco
cursos no estado de São Paulo, o único do país em faculdade isolada e o único de Piracicaba na área de exatas com
nota 5.
"Um orgulho para a Escola e
uma excelente notícia para os
futuros profissionais, que seguem cada vez mais confiantes de que fizeram a melhor
escolha ao optarem pela EEP
para sua formação profissional", disse o Prof. Clerivaldo
Roccia, coordenador acadêmico do curso na EEP.

Mestres e doutores da Escola de Engenharia de Piracicaba comemoram a conquista: "orgulho"

Ele lembra que o Enade é
um Indicador de Qualidade
da Educação Superior calculado anualmente pelo Inep a
partir dos desempenhos dos
estudantes concluintes dos
cursos de graduação. "Ao se

apropriarem dessas informações, instituições de ensino
superior podem refletir sobre
o desempenho de seus cursos
de graduação, guiando-se pelas melhorias de seus projetos
pedagógicos", disse Roccia.

CIDADE 3

Segundo ele, o resultado obtido reflete a qualidade e o
compromisso do corpo docente do curso, trazendo aos alunos os conhecimentos atualizados que envolvem a Ciência
da Computação.

Será a partir das 12h,
no Espaço Haras,
localizado na
rodovia SP-147
Quem não comprou o ingresso para o 1º Porco no Rolete da
Gazeta, que acontece neste domingo, no Espaço Haras, pode
adquiri-lo no lugar do evento,
que começa às 12h e se estende
até as 18h.
Será um dia de muita música
das boas e um cardápio preparado no capricho pela equipe do
buffet Zara. Além de porco, vedete da festa, haverá contrafilé, linguiça de pernil, frango à passarinho, torresmo, feijão gordo, batata frita, polenta frita, batatinha
na conserva, vinagrete e farofa.
Tudo à vontade. Crianças até 12
anos não pagam. As bebidas não
estão incluídas no convite.
Música também não vai faltar:
samba raiz, viola caipira e sertanejo. O som vai rolar solto com
Samba d'Aninha, Meninos de
Goiás e a violeira Adriana Farias.
E para quem gosta de dançar, haverá um espaço reservado.
É fácil chegar ao Haras. Segue
pela Rodovia Piracicaba-Limeira, e passando o CDP (Centro de
Detenção Provisória), entrar na
segunda rotatória, para fazer o
retorno a Piracicaba. O Haras fica a menos de 500 metros.

