
Conselho de Graduação 

PARECERES DA 16ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
GRADUAÇÃO 

Parecer nº 147/10, sobre relação de número de vagas dos Cursos de 
Graduação para o processo de Transferência intercursos para o 2º período de 
2010. 

Parecer nº 148/10, sobre relação de número de vagas do Curso de Imagem e 

Som para o processo de Transferência Intercursos para o 2º período de 2010. 

Parecer nº 149/10, sobre dispensa da disciplina 089109 – Cálculo 1 (DM) para 
alunos que cursarem a disciplina 215171 – Cálculo Aplicado à Licenciatura 1 
(DCCA) E a disciplina 215287 – Cálculo 1 (DCCA). 

Parecer nº 150/10, sobre dispensa da disciplina 220671 – Fundamentos de 
Química (DTAiSER) para alunos que cursarem a disciplina 215023 – Química 
Geral (DCCA) E a disciplina 215082 – Química Orgânica 1 (DCCA). 

Parecer nº 151/10, sobre dispensa da disciplina 430030 - Projeto Mecânico 

Assistido por Computador (DCCET) para alunos que cursarem a disciplina 
030180 – Desenho e Tecnologia Mecânica (DEMa). 

Parecer nº 152/10, sobre dispensa da disciplina 081116 – Geometria Analítica 
(DM) para alunos que cursarem a disciplina 343510 – Geometria Analítica e 

Álgebra Linear (CAc-S). 

Parecer nº 153/10, sobre dispensa da disciplina 025607 – Introdução aos 
Sistemas de Informação (DC) para alunos que cursarem a disciplina 343269 - 
Introdução aos Sistemas de Informação (CAc-S). 

Parecer nº 154/10, sobre dispensa da disciplina 170445 – Métodos e Técnicas 

do Trabalho Acadêmico Científico (DEd) para alunos que cursarem uma das 
seguintes opções: 1) disciplina 340944 – Metodologia de Pesquisa em Educação 
II (CAc-S) E também a disciplina 346810 – Metodologia de Pesquisa em 

Educação I (CAc-S) OU 2) disciplina 345814 – Metodologia de Pesquisa em 
Educação (CAc-S) E também a disciplina 346810 – Metodologia de Pesquisa em 
Educação I (CAc-S). 

Parecer nº 155/10, sobre dispensa da disciplina 150010 – Probabilidade e 

Estatística (DEs) OU das disciplinas 111082 - Métodos Estatísticos Aplicados à 
Engenharia de Produção (DEP) E 111120 – Modelos Probabilísticos Aplicados à 
Engenharia de Produção (DEP) para alunos que cursarem a disciplina 343196 – 

Probabilidade e Estatística (CAc-S). 

Parecer nº 156/10, sobre dispensa da disciplina 099023 – Física 2 (DF) para 
alunos que cursarem a disciplina 343552 - Física 2 (CAc-S). 

Parecer nº 157/10, sobre dispensa da disciplina 084905 – Fundamentos de 
Matemática 1 (DM) para alunos que cursarem a disciplina 215171 – Cálculo 

Aplicado à Licenciatura 1 (DCCA) E também a disciplina 215287 – Cálculo 1 
(DCCA). 
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Parecer nº 158/10, sobre proposta de convênio para participação no Programa 

Top UK Santander Universidades de intercâmbio de estudantes e professores, a 
ser celebrado com o Banco Santander (Brasil) S/A. 

Parecer nº 159/10, sobre proposta de Acordo de Cooperação Internacional para 
intercâmbio de estudantes e professores a ser celebrado com a Albstadt-

Sigmaringen University da Alemanha. 

Parecer nº 160/10, sobre Acordo de Cooperação para realização de estágio de 
estudantes que entre si celebram a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar e a Prefeitura do Município de Jaguariúna. 

Parecer nº 161/10, sobre Convênio de Cooperação para realização de estágio 

de estudantes que entre si celebram a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar e a Prefeitura Municipal de Amparo. 

Parecer nº 162/10, sobre Acordo de Cooperação para realização de estágio de 

estudantes que entre si celebram a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar e a Prefeitura do Município de Itapevi. 

Parecer nº 163/10, sobre Acordo de Cooperação para realização de estágio de 
estudantes que entre si celebram a Universidade Federal de São Carlos – 

UFSCar e a Prefeitura do Município de Igarapava. 

Parecer nº 164/10, sobre Acordo de Cooperação para realização de estágio de 
estudantes que entre si celebram a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar e a empresa Schaeffler Brasil Ltda. 

Parecer nº 165/10, sobre Fichas de Caracterização de Disciplinas. 

Parecer nº 166/10, sobre reformulação curricular do Projeto Pedagógico do 

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do campus Sorocaba. 

Parecer nº 167/10, sobre reformulação curricular do Projeto Pedagógico do 
Curso de Bacharelado em Turismo do campus Sorocaba. 

Parecer nº 168/10, sobre reformulação curricular do Projeto Pedagógico do 
Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas do campus Sorocaba. 

Parecer nº 169/10, sobre reintegração do aluno Hider David Rodi Cáceres, do 

Programa PEC-G, ao curso de Engenharia Química desta Universidade. 

Parecer nº 170/10, sobre pedido de transferência, para o curso de Engenharia 
Elétrica da UFSCar, do aluno Abel Cláudio Antonio Adão, do Programa PEC-G da 
Universidade Federal de Itajubá. 

Parecer nº 171/10, sobre reintegração do aluno Bruno Ferreira Cattaruzzi, ao 

curso de Educação Física desta Universidade. 
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