
Conselho de Graduação - Pareceres 

Parecer nº 264/09, sobre dispensa da disciplina 343137 – Algoritmos e 
Programação de Computadores (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 
025070 – Construção de Algoritmos e Programação (DC). 

Parecer nº 265/09, sobre dispensa da disciplina 105180 – Projeto de Algoritmos 
e Programação Computacional para Engenharia Química (DEQ) para alunos que 

cursarem a disciplina 342149 – Introdução à Conceitos Computacionais e 
Algoritmos (CAc-S). 

Parecer nº 266/09, sobre dispensa da disciplina 180041 – Introdução à Filosofia 
(DFMC) para alunos que cursarem a disciplina 346020 –Introdução à Filosofia e 

Ética (CAc-S). 

Parecer nº 267/09, sobre dispensa da disciplina 340154 – Genética Básica 
(CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 341827 – Genética Geral (CAc-

S). 

Parecer nº 268/09, sobre dispensa da disciplina 099015 – Física 1 (DF) para 
alunos que cursarem a disciplina 343544 – Física 1 (CAc-S). 

Parecer nº 269/09, sobre dispensa da disciplina 150061 – Introdução ao 
Planejamento e Análise Estatística de Experimentos (DEs) para alunos que 

cursarem a disciplina 346306 - Estatística Experimental e Multivariada OU a 
disciplina 346071 – Estatística não Paramétrica e Multivariada (CAc-S). 

Parecer nº 270/09, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de 
Bacharelado em Gestão e Análise Ambiental. 

Parecer nº 271/09, sobre acordo de cooperação para a realização de estágio 

entre a UFSCar e a UNICAMP. 

Parecer nº 272/09, sobre parecer da Comissão de Inquérito Disciplinar 
referente ao aluno Jader Fiúza Bivar, do curso de Bacharelado em Química. 

Parecer nº 273/09, sobre constituição de Comissão para propor normas de 
funcionamento dos intercâmbios realizados no exterior. 

Parecer nº 274/09, sobre pedido de reintegração de Thiago Rodgers de Oliveira 

ao Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial. 

Parecer nº 275/09, sobre exercício da função de Coordenador de Curso por 
docentes em estágio probatório. 

Parecer nº 276/09, sobre parecer do Grupo Gestor do Programa de Ações 
Afirmativas referente à solicitação do aluno José Luiz Silva de Santana Filho, do 

curso de Fisioterapia. 
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