
P R É - M A T R Í C U L A  
O R I E N T A Ç Õ E S  I N I C I A I S



O QUE É A 
AGES?

A AGES - Agência 
Experimental de Engenharia 
de Software é um ambiente 

prático de ensino e 
aprendizagem vinculada ao 
Curso de Bacharelado em 

Engenharia de Software da 
Escola Politécnica.



Propiciar aos alunos a vivência de situações reais de 
projetos em uma ambiente com foco na aprendizagem 
(Projetos Reais/ Cliente Reais); 
 
Permitir contato com organizações e empresas. 
 
Construir com o aluno o seu Portfólio de Projetos 
(Trabalho de Conclusão de Curso). 

OBJETIVOS 
DA AGES

Ser um ambiente prático de aprendizagem 
com a finalidade de:



AMBIENTE 
 Térreo



AMBIENTE 
 Mezanino 

sala 1



AMBIENTE 
 Mezanino 

sala 2



PROJETOS NA 
AGES

Demandas de out ras  un idades PUC 
 
Demandas de a lunos  
 
Demandas de professores  
 
Edi ta l  aberto de se leção de pro jetos  
 
Demandas de empresas  
 

Os projetos de software podem ser 
demandados através de:



DISCIPLINA 
NA AGES

Prát ica na Agência Exper imenta l  I ,  I I ,  I I I  e  IV  
 
Cada discipl ina possui  120 horas:  
60 horas  em sa la de au la (4 crédi tos)  
60 horas  fora da sa la de au la! !  
 
As  au las  com professores  or ientadores  
são 3  vezes  por  semana (2ª  e  4ª-fe i ras ,  JK  e  
6ª-fe i ras  LMNP)  e  o  restante da carga horár ia  
semanal  é  desenvo lv ida pelo  a luno dent ro  da 
AGES.  

As discipl inas de Prática na AGES 
composta por 4 módulos:  

 



PROCEDIMENTOS 
PARA  
MATRÍCULA

Os a lunos  in teressados em 
matr icu lar-se em Prát ica na AGES 

devem preencher  o  formulár io  
e let rôn ico Google Forms  através  

do l ink  fornecido v ia  e-mai l  
acadêmico aos  a lunos  do curso.  



PROCEDIMENTOS 
PARA  
MATRÍCULA
INSTRUÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO  

Todas os campos são de preenchimento OBRIGATÓRIO! 
Forneça dados de contato válidos, pois caso seja necessário, será o 
nosso meios de retorno a você. 
Após o envio das informações não será permitido editar o formulário, 
verifique todas as informações colocadas no documento e converse 
com seus colegas para definirem juntos a escolha da turma e dos 
projetos; 
Caso seja enviado mais de um formulário durante o período de 
inscrições, será validado somente a última versão enviada. 
 O formulário ficará disponível somente para o período de inscrições em 
DEZEMBRO e MARÇO (Complementação de Matrículas). 
Não serão aceitos formulários antigos para inscrição da Pré-Matrícula. 



PROCEDIMENTOS 
PARA 
MATRÍCULA

https://www.youtube.com/watch?v=QT7fEK-  
JSCk&feature=youtu.be

CONHEÇA O NOVO SISTEMA DE MATRÍCULAS PUCRS

https://www.youtube.com/watch?v=QT7fEK-JSCk&feature=youtu.be


PROCEDIMENTOS 
PARA 
MATRÍCULA
CONHEÇA O NOVO SISTEMA DE MATRÍCULAS PUCRS

O aluno APTO a cursar a disciplina de Prática na Agência 
Experiemntal deve solicitar a vaga SOMENTE via 

SISTEMA DE MATRÍCULA.

As vagas serão liberadas aos alunos que enviaram os 
formulários e de acordo montagem dos times feita pela 

Coordenação da Agência.

NÃO serão liberadas vagas a alunos que não 
tenham preechido o formulário dentro do 

prazo estipulado.



CRONOGRAMA 2020.1

PRÉ-MATRÍCULA 
PRÁTICA NA AGÊNCIA EXPERIMENTAL 



MATRÍCULAS

Período: 
  
 
 

Conforme escala individual 
(Consultar Portal do Aluno) 

a informar*



MÍDIA AGES

MÍDIA ES

www.ages.pucrs.brAGES PUCRS

BES FACIN Bacharelado em 
Engenharia de 

Software - PUCRS

sec.coord.es@pucrs.br



CONTATO
Prof.ª Alessandra Smolenaars Dutra 

 
Coordenadora da Agência Experimental 

de Engenharia de Software 
 

coord.ages@pucrs.br



P E R G U N T A S ?
Você também pode enviar as suas 

dúvidas para 
sec.coord.es@pucrs.br 

ou ligar para 
3320 3625

CONHEÇA O NOVO SISTEMA DE MATRÍCULAS PUCRS


