
Conselho de Graduação - Pareceres 
  

Parecer nº 243/09, sobre dispensa da disciplina 180408 – Introdução ao Estudo 

da Filosofia (DFMC). 

Parecer nº 244/09, sobre dispensa da disciplina 110175 – Contabilidade Básica 
(DEP). 

Parecer nº 245/09, sobre dispensa da disciplina 342173 – Química Geral – 
Teórico/Experimental (CAc-S). 

Parecer nº 246/09, sobre dispensa da disciplina 089303 – Cálculo 3 (DM). 

Parecer nº 247/09, sobre Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia. 

Parecer nº 248/09, sobre número máximo de créditos cursados pelos alunos do 

Curso de Licenciatura em Física do Centro de Ciências Agrárias. 

Parecer nº 249/09, sobre número máximo de créditos cursados pelos alunos do 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Centro de Ciências Agrárias. 

Parecer nº 250/09, sobre número máximo de créditos cursados pelos alunos do 
Curso de Licenciatura em Química do Centro de Ciências Agrárias. 

Parecer nº 251/09, sobre mudança de perfil da disciplina 20100-6 - Introdução 

à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas do campus Sorocaba. 

Parecer nº 252/09, sobre desligamento do aluno Flávio Osvaldo Barros Rocha, 
do Curso de Psicologia, vinculado ao Programa de Estudantes - Convênio de 

Graduação (PECG). 

Parecer nº 253/09, sobre desligamento do aluno Nelito Zamora Induta, do 
Curso de Enfermagem, vinculado ao Programa de Estudantes - Convênio de 
Graduação (PECG). 

Parecer nº 254/09, sobre desligamento da aluna N'gheter Napam Sami, do 

Curso de Ciência da Computação, vinculada ao Programa de Estudantes - 
Convênio de Graduação (PECG). 

Parecer nº 255/09, sobre inquérito disciplinar envolvendo o aluno Raphael 
Rodrigo Suzuki Momii, do Curso de Bacharelado em Estatística. 

Parecer nº 256/09, sobre inquérito disciplinar envolvendo o aluno Henrique 

Bueno Vitti, do Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

Parecer nº 257/09, sobre inquérito disciplinar envolvendo o aluno Brian Alvarez 
Ribeiro de Melo, do Curso de Bacharelado em Estatística. 

Parecer nº 258/09, sobre dispensa da disciplina 089206 – Cálculo 2 (DM). 

Parecer nº 259/09, sobre recurso do aluno Pedro Garcez e Silva, do Curso de 
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Filosofia, solicitando reintegração. 

Parecer nº 260/09, sobre recurso interposto pelo Prof. Dr. Luis Eduardo 

Alvarado Prada, a não acolhida do seu pedido de revalidação de diploma de 
graduação. 

Parecer nº 261/09, sobre reformulação curricular do Curso de Letras. 

Parecer nº 262/09, sobre Calendário Acadêmico do ano letivo de 2010. 

Parecer nº 263/09, sobre inclusão de novas licenciaturas nos acordos de 
cooperação já celebrados com o Município de São Carlos e com a Secretaria de 

Estado da Educação e celebração de acordo de cooperação com o Município de 
Araras junto ao Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID. 
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