
Conselho de Graduação 

PARECERES DA 21ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
GRADUAÇÃO 

Parecer nº 075/11, sobre dispensa da disciplina 020109 – Introdução à 
Computação (DC) OU da disciplina 020168 – Projeto de Algoritmos e 
Programação FORTRAN (DC) para alunos que cursarem a disciplina 025070 – 

Construção de Algoritmos e Programação (DC). 

Parecer nº 076/11, sobre dispensa da disciplina 340405 – Biologia da 
Conservação Aplicada às Ciências Florestais (CAc-S) para alunos que cursarem 
a disciplina 340308 – Conservação de Recursos Naturais (CAc-S) E a disciplina 

340049 - Biologia da Conservação (CAc-S). 

Parecer nº 077/11, sobre dispensa da disciplina 099015 - Física 1 (DF) para 
alunos que cursarem a disciplina 341282 – Física Geral 1 (CAc-S). 

Parecer nº 078/11, sobre dispensa da disciplina 430030 – Projeto Mecânico 

Assistido por Computador (DCCET) para alunos que cursarem a disciplina 
342025 – Desenho Técnico (CAc-S). 

Parecer nº 079/11, sobre dispensa da disciplina 025526 – Computação Gráfica 
e Multimídia (DC) para alunos que cursarem a disciplina 345261 – 

Processamento de Imagens e Visão Computacional (CAc-S). 

Parecer nº 080/11, sobre dispensa da disciplina 063410 – Morfologia da Língua 
Portuguesa (DL) para alunos que cursarem a disciplina 062260 – Morfologia 
(DL). 

Parecer nº 081/11, sobre dispensa da disciplina 089206 – Cálculo 2 (DM) para 

alunos que cursarem a disciplina 220612 – Tópicos em Matemática I E a 
disciplina 220620 – Tópicos em Matemática II (DTAiSER). 

Parecer nº 082/11, sobre dispensa da disciplina 089206 – Cálculo 2 (DM) para 
alunos que cursarem a disciplina 220620 – Tópicos em Matemática II 

(DTAiSER). 

Parecer nº 083/11, sobre dispensa da disciplina 022667 – Organização e 
Recuperação da Informação (DC) para alunos que cursarem a disciplina 343226 
– Estruturas de Dados 2 (CAc-S). 

Parecer nº 084/11, sobre dispensa da disciplina 3340243 – Ecologia 1: 

Conceitos Gerais e Populações (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 
346055 – Ecologia Geral (CAc-S). 

Parecer nº 085/11, sobre acordo de cooperação para realização de estágio de 
alunos do Curso de Psicologia da UFSCar a ser celebrado com a Santa Casa de 

Misericórdia de São Carlos. 

Parecer nº 086/11, sobre propostas de acordo de cooperação técnica a serem 
celebradas com a União, representada pelo Ministério de Educação e com 
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Diversos Municípios, para estabelecimento de polos do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil - UAB. 

Parecer nº 087/11, sobre transferência acadêmica ex officio da aluna Cássia 
Cristina Campos Duarte, estudante do curso de Bacharelado em Química da 
Universidade Federal do Pará, para o curso de Licenciatura em Química do 

campus Sorocaba da UFSCar. 

Parecer nº 088/11, sobre correção da relação de vagas dos cursos de 
graduação da modalidade a distância para o processo de Transferência entre 
Polos de Apoio Presencial para o 2°. período letivo de 2011. 

Parecer nº 089/11, sobre reintegração do aluno Erick Tshiaba Kalonji, do 

Convênio PEC-G, ao Curso de Engenharia Civil. 

Parecer nº 090/11, sobre reintegração do aluno Dário Coutinho Neves, do 
Convênio PEC-G, ao Curso de Ciência da Computação do campus São Carlos. 

Parecer nº 091/11, sobre a reformulação curricular do Curso de Bacharelado 

em Turismo. 

Parecer nº 092/11, sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia. 

Parecer nº 093/11, sobre as diretrizes norteadoras da reformulação do 
processo de transferências da UFSCar. 

Parecer nº 094/11, sobre reintegração da aluna Edilaine Patricia Benaglia ao 
Curso de Licenciatura em Matemática do campus São Carlos. 

Parecer nº 095/11, sobre utilização do ENEM como processo seletivo para 

2012. 

Parecer nº 096/11, sobre distribuição da carga horária semanal de disciplinas 
da graduação. 
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