
Conselho de Graduação 

PARECERES DA 24ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
GRADUAÇÃO 

Parecer nº 124/11, sobre relação de número de vagas dos Cursos de 
Graduação para o processo de Transferência Externa de 2011. (Revogado 
pelo Parecer CoG no. 126/11). 

Parecer nº 125/11, sobre adequação curricular do Projeto Pedagógico do Curso 

de Fisioterapia. 

Parecer nº 126/11, sobre retificação do número de vagas dos Cursos de 
Graduação para o processo de Transferência Externa de 2011. 

Parecer nº 127/11, sobre dispensa da disciplina 301442 – Introdução à 

Informática para BCI (DCI) para alunos que cursarem a disciplina 025470 – 
Computação Básica (DC). 

Parecer nº 128/11, sobre dispensa da disciplina 348856 – Instituições de 
Direito (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 180050 – Noções Gerais 

de Direito (DFMC). 

Parecer nº 129/11, sobre dispensa da disciplina 089109 – Cálculo 1 (DM) para 
alunos que cursarem a disciplina 344001 – Cálculo Diferencial e Integral 1 
(CAc-S). 

Parecer nº 130/11, sobre dispensa da disciplina 200026 – Psicologia da 

Educação 2 – Desenvolvimento (DPsi) para alunos que cursarem a disciplina 
341738 – Psicologia da Educação 2 (CAc-S). 

Parecer nº 131/11, sobre dispensa da disciplina 020109 – Introdução à 
Computação (DC) para alunos que cursarem a disciplina 215074 – 

Fundamentos e Programação de Computadores (DCCA). 

Parecer nº 132/11, sobre dispensa da disciplina 320226 – Cálculo para 
Biocientistas (DEBE) para alunos que cursarem a disciplina 220612 – Tópicos 
em Matemática I (DTAiSER) E a disciplina 220620 – Tópicos em Matemática II 

(DTAiSER). 

Parecer nº 133/11, sobre dispensa da disciplina 090140 – Princípios de Física 
(DF) para alunos que cursarem a disciplina 215090 – Física para Biotecnologia 
1 (DCCA) E a disciplina 215236 – Física para Biotecnologia 2 (DCCA). 

Parecer nº 134/11, sobre dispensa da disciplina 070211 – Química Geral para 

Estudantes de Biologia (DQ) para alunos que cursarem a disciplina 347523 – 
Química Geral 1 (CAc-S) E a disciplina 341320 – Química Geral 2 (CAc-S). 

Parecer nº 135/11, sobre dispensa da disciplina 270202 – Biologia Celular 
(DGE) para alunos que cursarem a disciplina 341762 – Biologia Celular e 

Histologia Comparada (CAc-S) E a disciplina 349640 – Biologia Geral (CAc-S). 
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Parecer nº 136/11, sobre dispensa da disciplina 320129 – Microbiologia (DEBE) 

para alunos que cursarem a disciplina 340162 – Biologia de Microrganismos 
Eucariontes e Fungos (CAc- S) E a disciplina 340170 – Biologia de 
Microrganismos Procariontes (CAc-S). 

Parecer nº 137/11, sobre dispensa da disciplina 062154 – Leitura e Produção 

de Textos – Biologia em Foco (DL) para alunos que cursarem a disciplina 
347574 – Leitura, Interpretação e Produção de Texto (CAc-S). 

Parecer nº 138/11, sobre dispensa da disciplina 270431 – Introdução à 
Biotecnologia (DGE) para alunos que cursarem a disciplina 220663 – 

Introdução à Biotecnologia (DTAiSER). 

Parecer nº 139/11, sobre dispensa da disciplina 152056 – Introdução à 
Probabilidade 1 (DEs) para alunos que cursarem a disciplina 343196 – 

Probabilidade e Estatística (CAc- S). 

Parecer nº 140/11, sobre Fichas de Caracterização de disciplinas ofertadas em 
2011/2. 

Parecer nº 141/11, sobre proposta de Acordo de Cooperação para realização de 
estágio de alunos do Curso de Biotecnologia do campus São Carlos, a ser 

celebrado com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP. 

Parecer nº 142/11, sobre solicitação de autorização para abertura de 10 (dez) 
vagas, para ingresso em 2012, de novos alunos no curso de Bacharelado em 
Educação Física. 

Parecer nº 143/11, sobre reintegração da aluna Dedinha Domingos Nancassa, 

do Convênio PECG, ao Curso de Turismo desta Universidade. 

Parecer nº 144/11, sobre regularização da situação acadêmica do aluno 
Hernâny Emiliano Medina Gomes, do Convênio PEC-G, junto ao Curso de 
Engenharia de Computação desta Universidade. 

Parecer nº 145/11, sobre regularização da situação acadêmica do aluno Rodrigo 

Javier Brítez Esteche, do Convênio PEC-G, junto ao Curso de Engenharia de 
Produção – campus Sorocaba desta Universidade. 

Parecer nº 146/11, sobre regularização da situação acadêmica da aluna Amália 
Kateline Mendes da Cruz, do Convênio PEC-G, junto ao Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas – campus São Carlos desta Universidade. 

Parecer nº 147/11, sobre reintegração da aluna N'gheter Napam Sami, do 
Convênio PEC-G, ao Curso de Ciência da Computação – campus São Carlos 
desta Universidade. 

Parecer nº 148/11, sobre solicitação da Coordenação do Curso de Bacharelado 

em Física para equivalência dos créditos entre a disciplina SME 0245 – Funções 
de Variável Complexa, cursada no Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) da USP, e a disciplina 08215-5 – Funções de uma Variável 

Complexa, oferecida pelo Departamento de Matemática da UFSCar. 
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Parecer nº 149/11, sobre conclusões e recomendações da Comissão de 

Inquérito Disciplinar referente ao Processo nº. 23112.004226/2009-55. 

Parecer nº 150/11, sobre pedido da aluna Marcella Pomarico Uchoa, RA 
312355, para inscrição, fora de prazo, nas disciplinas: a) 250120 - Microscopia 
de Luz, Fotomicrografia e Imagens Digitalizadas, b) 010197 - Ecologia de 

Populações e c) 010308 - Ciências do Ambiente. 

Parecer nº 151/11, sobre recurso do aluno Elias Cavalcanti Filho, RA 318094, 
do curso de Ciências Econômicas, solicitando inscrição na disciplina 346993 – 
Economia das Instituições (Optativa). 
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