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PARECERES DA 22ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
GRADUAÇÃO 

Parecer nº 097/11, sobre dispensa da disciplina 342130 – Química para 
Biocientistas – Bacharelado (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 
342084 – Química Orgânica– Teórico/Experimental (CAc-S) E a disciplina 

342173 - Química Geral – Teórico/Experimental (CAc-S). 

Parecer nº 098/11, sobre dispensa da disciplina 347299 – Comunicação, 
Semiótica e Retórica na Administração (CAc-S) para alunos que cursarem a 
disciplina 062448 – Leitura e Produção de textos para Estatística (DL). 

Parecer nº 099/11, sobre dispensa da disciplina 191892 - Pesquisas e Práticas 

Pedagógicas em Diferentes Espaços (DME) para alunos que cursarem a 
disciplina 340987 – Pesquisas e Práticas Pedagógicas II (CAc-S) E a disciplina 

346829 – Pesquisas e Práticas Pedagógicas I (CAc-S). 

Parecer nº 100/11, sobre dispensa da disciplina 320226 – Cálculo para 
Biocientistas (DEBE) para alunos que cursarem a disciplina 215031 – Cálculo 
Aplicado à Licenciatura (DCCA). 

Parecer nº 101/11, sobre dispensa da disciplina 250317 – Botânica Básica e 

Aplicada (DB) para alunos que cursarem a disciplina 240010 – Botânica 
(DBPVA). 

Parecer nº 102/11, sobre dispensa da disciplina 270636 – Biologia Celular e 
Molecular (DGE) para alunos que cursarem a disciplina 240028 – Biologia 

Celular (DBPVA). 

Parecer nº 103/11, sobre proposta de Termo Aditivo ao Termo de Convênio de 
Cooperação celebrado com a Faculdade de Medicina da Universidade Estadual 
Paulista - FM/UNESP - campus de Botucatu para realização de estágio 

obrigatório (curricular) de estudantes do curso de graduação em Medicina da 
UFSCar na FM/UNESP e vice-versa. (Revogado pelo Parecer CoG no. 
195/12). 

Parecer nº 104/11, sobre proposta de Termo de Convênio de Cooperação a ser 

celebrado com o Banco Santander (Brasil) S.A., para participação da UFSCar no 
Programa de Bolsas de Estudo para estudantes de graduação. 

Parecer nº 105/11, sobre proposta de Termo de Convênio de Cooperação 
internacional a ser celebrado com a Universidade Autônoma do Estado do 

México, visando ao intercâmbio de estudantes de graduação. 

Parecer nº 106/11, sobre proposta de Acordo de Cooperação internacional a ser 
celebrado com a Universidade de Oviedo, Espanha. 

Parecer nº 107/11, sobre proposta de Termo de Convênio de Cooperação 
internacional e aditivo específico de intercâmbio de estudantes a ser celebrado 

com a Universidade de Rhein-Westfal, Alemanha. 

http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/097-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/098-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/099-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/100-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/101-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/102-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/103-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/104-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/105-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/106-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/107-11.pdf


Parecer nº 108/11, sobre o Processo Seletivo 2012 da UFSCar. 

Parecer nº 109/11, sobre proposta de alteração, a título de reedição, da 

Portaria GR no. 771/04, de 18/06/04, que dispõe sobre normas e 
procedimentos referentes às atribuições de currículo, criações, reformulações e 
adequações curriculares dos cursos de graduação da UFSCar. 

Parecer nº 110/11, sobre alteração do Calendário Acadêmico para 2011/2. 

Parecer nº 111/11, sobre reintegração de Guilherme Sartori Firmino ao curso 

de Engenharia de Produção de Materiais da UFSCar. 

Parecer nº 112/11, sobre Projeto Pedagógico do curso de Fisioterapia. 

http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/108-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/109-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/110-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/111-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/112-11.pdf

