
Conselho de Graduação 

PARECERES DA 12ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO 

Parecer nº 01/10, sobre dispensa da disciplina 192660 – Didática: Matrizes Teóricas do 
Pensamento Pedagógico Contemporâneo (DME) para alunos que cursarem a disciplina 340995 – 
Didática I (CAc-S). 

Parecer nº 02/10, sobre dispensa da disciplina 120057 – Desenho Técnico (DECiv) para alunos 
que cursarem a disciplina 342025 – Desenho Técnico (CAc- S). 

Parecer nº 03/10, sobre dispensa da disciplina 107069 – Engenharia Bioquímica 1 (DEQ) para 
alunos que cursarem a disciplina 341835 – Bioquímica Aplicadas às Ciências Florestais (CAc-S). 

Parecer nº 04/10, sobre dispensa da disciplina 270369 – Princípios de Genética (DGE) para alunos 
que cursarem a disciplina 340154 – Genética Básica (CAc-S). 

Parecer nº 05/10, sobre dispensa da disciplina 343196 – Probabilidade e Estatística (CAc-S) para 
alunos que cursarem a disciplina 150010 – Probabilidade e Estatística (DEs) OU que cursarem 
ambas as disciplinas: 111082 - Métodos Estatísticos Aplicados à Engenharia de Produção (DEP) E 
111120 - Modelos Probabilísticos Aplicados à Engenharia de Produção (DEP). 

Parecer nº 06/10, sobre dispensa da disciplina 240680 – Fundamentos em Ecologia (DBV) para 
alunos que cursarem as disciplinas 215104 – Problematização da Realidade Agroecológica (DCCA) 
E a disciplina 215406 - Biogeografia (DCCA). 

Parecer nº 07/10, sobre dispensa da disciplina 240451 – Ecologia Agrícola (DBV) para alunos que 

cursarem as disciplinas 215333 – Energia e Agricultura (DCCA) E 215392 – Fundamentos de 
Ecologia (DCCA). 

Parecer nº 08/10, sobre dispensa da disciplina 342769 – Tecnologia dos Polímeros (CAc-S) para 
alunos que cursarem a disciplina 035122 – Processamento de Materiais Poliméricos (DEMa). 

Parecer nº 09/10, sobre dispensa da disciplina 089206 – Cálculo 2 (DM) para alunos que cursarem 
a disciplina 342475 – Cálculo Diferencial e Integral 2 (CAc- S). 

Parecer nº 10/10, sobre dispensa da disciplina 342130 – Química para Biocientistas - Bacharelado 
(CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 342084 – Química Orgânica – Teórico/Experimental 
(CAc-S). 

Parecer nº 11/10, sobre dispensa da disciplina 089206 – Cálculo 2 (DM) para alunos que cursarem 
a disciplina 343536 – Cálculo 2 Aplicado às Ciências Florestais (CAc-S). 

Parecer nº 12/10, sobre dispensa da disciplina 342130 – Química para Biocientistas - Bacharelado 
(CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 342173 – Química Geral – Teórico/Experimental 
(CAc-S). 

Parecer nº 13/10, sobre dispensa da disciplina 342041 – Química para Biocientistas - Licenciatura 
(CAc-S) para alunos que cursarem as disciplinas 347523 – Química Geral 1 (CAc-S) E 349658 – 
Introdução às Práticas Laboratoriais. 

Parecer nº 14/10, sobre dispensa da disciplina 103160 – Controle Ambiental (DEQ) para alunos 
que cursarem a disciplina 015288 – Ciências do Ambiente para Engenharia Física (DHb). 

Parecer nº 15/10, sobre dispensa da disciplina 030805 – Eletrotécnica (DEMa) OU da disciplina 
035815 – Eletricidade para Engenharia de Produção (DEMa) para alunos que cursarem a disciplina 
027340 – Circuitos Elétricos (DC). 

Parecer nº 16/10, sobre dispensa da disciplina 150061 – Introdução ao Planejamento e Análise 

Estatística de Experimentos (DEs) para alunos que cursarem a disciplina 150029 – Estatística 
Tecnológica (DEs). 
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Parecer nº 17/10, sobre dispensa da disciplina 070181 – Química Experimental Geral (DQ) para 
alunos que cursarem a disciplina 342173 – Química Geral (CAc-S). 

Parecer nº 18/10, sobre dispensa da disciplina 070181 – Química Experimental Geral (DQ) para 
alunos que cursarem a disciplina 070068 – Química Tecnológica Geral (DQ). 

Parecer nº 19/10, sobre dispensa da disciplina 070130 – Química 1 - Geral (DQ) para alunos que 
cursarem a disciplina 342173 – Química Geral – Teórico/Experimental (CAc-S). 

Parecer nº 20/10, sobre dispensa da disciplina 080136 – Álgebra Linear 1 (DM) para alunos que 
cursarem a disciplina 343510 – Geometria Analítica e Álgebra Linear (CAc-S). 

Parecer nº 21/10, sobre dispensa da disciplina 101044 – Termodinâmica para Engenharia Química 
1 (DEQ) para alunos que cursarem a disciplina 098027 – Física B (DF). 

Parecer nº 22/10, sobre dispensa da disciplina 342041 – Química para Biocientistas - Licenciatura 
(CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 347523– Química Geral 1 (CAc-S). 

Parecer nº 23/10, sobre dispensa da disciplina 072087 – Química Orgânica (DQ) para alunos que 
cursarem a disciplina 342483 – Química Orgânica – Teórico Experimental 1 (CAc-S). 

Parecer nº 24/10, sobre dispensa da disciplina 072087 – Química Orgânica (DQ) para alunos que 
cursarem a disciplina 342084 – Química Orgânica – Teórico/Experimental (CAc-S). 

Parecer nº 25/10, sobre dispensa da disciplina 035815 – Eletricidade para Engenharia de Produção 
(DEMa) para alunos que cursarem a disciplina 342491 – Energia e Instalações Elétricas (CAc-S). 

Parecer nº 26/10, sobre dispensa da disciplina 220671 – Fundamentos de Química (DTAiSER) para 
alunos que cursarem a disciplina 215341 – Fundamentos de Química Aplicados à Agroecologia 
(DCCA). 

Parecer nº 27/10, sobre dispensa da disciplina 220612 – Tópicos em Matemática I (DTAiSER) para 
alunos que cursarem a disciplina 215384 – Fundamentos de Matemática (DCCA). 

Parecer nº 28/10, sobre dispensa da disciplina 164003 – Economia Geral (DCSo) para alunos que 
cursarem a disciplina 346063 – Economia Básica (CAc-S). 

Parecer nº 29/10, sobre Fichas de Caracterização de Disciplinas (Listagem anexa). 

Parecer nº 30/10, sobre dispensa da disciplina 076384 – Eletroquímica Fundamental (DQ) para 
alunos que cursarem a disciplina 076236 – Engenharia Eletroquímica (DQ). 

Parecer nº 31/10, sobre convênio de cooperação institucional para realização de estágio entre a 
Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e a UFSCar. 

Parecer nº 32/10, sobre convênio de cooperação institucional entre a Prefeitura Municipal de Ibaté 
e a UFSCar para realização de prática profissional do curso de Medicina. 

Parecer nº 33/10, sobre acordo de cooperação para realização de estágio entre a empresa Nestlé 
Brasil Ltda e a UFSCar. 

Parecer nº 34/10, sobre modificação da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas, do campus Sorocaba, para os ingressantes em 2006. 

Parecer nº 35/10, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de Filosofia. 

Parecer nº 36/10, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de Engenharia de 
Produção, do campus Sorocaba. 
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Parecer nº 37/10, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de Engenharia 
Florestal, do campus Sorocaba. 

Parecer nº 38/10, sobre aplicação de exercícios domiciliares ao aluno José Fernando Campos 
Ricardo (RA 30174-4), do curso de Engenharia Florestal. 

Parecer nº 39/10, sobre preenchimento das vagas remanescentes do processo seletivo da UFSCar 
para 2010. 

Parecer nº 40/10, sobre Projeto Pedagógico do Curso de Biotecnologia, do campus Araras. 

Parecer nº 41/10, sobre recurso administrativo interposto por Guilherme Domingos Silva. 

Parecer nº 42/10, sobre recurso administrativo interposto por Valéria Maria de Lima. 

Parecer nº 43/10, sobre matrícula de Amanda Aparecida de Lima. 

Parecer nº 46/10, sobre solicitação de transferência ex-officio de Luis Fernando Veríssimo Lacerda. 

Parecer nº 47/10, sobre parecer da Comissão de Inquérito Disciplinar para aplicação da 
penalidade para alunos do Curso de Engenharia de Produção. 

Parecer nº 48/10, sobre criação da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas, do campus Sorocaba, para os ingressantes a partir de 2007. 

Parecer nº 49/10, sobre situação acadêmica do aluno Júlio César Perseguino. 

Parecer nº 50/10, sobre situação acadêmica do aluno Carlos Eduardo de Freitas Guimarães. 

Parecer nº 51/10, sobre situação acadêmica da aluna Elizabette Aparecida Barberio. 

Parecer nº 52/10, sobre situação acadêmica do aluno Rudney Trujillano Moyses. 

Parecer nº 53/10, sobre situação acadêmica da aluna Silvia Helena Venanzi. 
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