
Conselho de Graduação - 
Pareceres da 6ª Reunião Ordinária

Parecer nº 114/09, sobre reversão do processo de cancelamento de matrícula do candidato Marcelo
Figueiredo Formentão.

Parecer nº 115/09, sobre Fichas de Caracterização de Disciplinas.

Parecer  nº  116/09,  sobre  dispensa  da  disciplina  109100 –  Engenharia  dos  Processos  Químicos
Industriais (DEQ).

Parecer  nº  117/09,  sobre  dispensa  da  disciplina  096130  –  Fundamentos  de  Física  para  a
Computação (DF).

Parecer nº 118/09, sobre dispensa da disciplina 074020 – Química Analítica Experimental A (DQ).

Parecer nº 119/09, sobre dispensa da disciplina 342246 – Física 2 - Teórico/Experimental (CAc-S).

Parecer nº 120/09, sobre dispensa da disciplina 070181 – Química Experimental Geral (DQ).

Parecer nº 121/09, sobre dispensa da disciplina 260010 – Bioquímica e Biofísica (DCF).

Parecer nº 122/09, sobre dispensa da disciplina 020320 – Introdução à Programação e ao Uso de
Banco de Dados (DC).

Parecer  nº  123/09,  sobre  proposta  de  convênio  específico  de  intercâmbio  de  estudantes  a  ser
firmado com a Universidad Politécnica de Madrid.

Parecer nº 124/09, sobre mudança na disciplina 06201-4 - Comunicação e Expressão, do Curso de
Licenciatura em Educação Física.

Parecer nº 125/09, sobre inclusão da disciplina 064483 – Entre Teorias e Ficções: Quiroga, Borges e
Cortázar no Curso de Licenciatura Plena em Letras – Português e Espanhol.

Parecer  nº  126/09,  sobre alteração do número máximo de créditos  permitidos  para o Curso de
Graduação em Ciências Econômicas, do Campus Sorocaba.

Parecer nº  127/09, sobre solicitação de inscrição em disciplinas do aluno Danilo Periotto (RA:
23369-2).

Parecer  nº  128/09,  sobre  Instrução Normativa  da  Santa  Casa de  Misericórdia  de São Carlos  a
respeito de Estágios Supervisionados de alunos dos Departamentos de Enfermagem e Fisioterapia.

Parecer nº 129/09, sobre deferimento de matrícula, da candidata Adriana Maria Darezzo Pessente.

Parecer nº 130/09, sobre deferimento de matrícula, da candidata Maria Aparecida Ferreira Garcia.

Parecer nº 131/09, sobre deferimento de matrícula, do candidato Roberto Fonseca.

Parecer nº 132/09, sobre deferimento de matrícula, da candidata Maria Rosa Savoldi.

Parecer nº 133/09, sobre deferimento de matrícula, da candidata Solange Maria Alves Pinto.
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Parecer nº 134/09, sobre deferimento de matrícula, do candidato Eduardo Shiguemi Kakuda.

Parecer nº 135/09, sobre deferimento de matrícula, da candidata Juliana Peixoto Garcia Santos.

Parecer nº 136/09, sobre reversão do cancelamento de matrícula do candidato Gabriel Aranda.

Parecer nº 137/09, sobre reversão do cancelamento de matrícula da candidata Josiele Giovana De
Lucca.

Parecer nº 138/09, sobre reversão do cancelamento de matrícula do candidato Renan Gustavo da
Costa Marques.

Parecer nº 139/09, sobre cancelamento de matrícula do candidato José Fernando Treviso.

Parecer nº 140/09, sobre cancelamento de matrícula do candidato Sebastião Silveira Gomes Filho.

Parecer nº 141/09, sobre cancelamento de matrícula do candidato Antonio Marcos dos Santos Leite.
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