
Conselho de Graduação - Resoluções

Parecer nº 084/09, sobre solicitação de oferecimento da disciplina Química Tecnológica Geral 
(07.006-8) no período noturno.

Parecer nº 085/09, sobre proposta de acordo de cooperação para realização de Estágio Curricular 
sem vínculo empregatício da empresa Life Care Participações Hospitalares Ltda.

Parecer nº 086/09, sobre proposta de acordo para realização de Estágio Obrigatório e não 
obrigatório (Lei 11.788 de 25/09/08) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus de 
Jaboticabal, da Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Parecer nº 087/09, sobre proposta de acordo para realização de Estágio Obrigatório e não 
obrigatório (Lei 11.788 de 25/09/08) do Instituto Capacitare Consultoria Empresarial Ltda.

Parecer nº 088/09, sobre solicitação de ênfase pelo aluno Marcos Rosolino Szrajer (RA 24993-9).

Parecer nº 089/09, sobre Ficha de Caracterização das disciplinas Projeto de Pesquisa Social e 
Monografia de Conclusão de Curso de Ciências Sociais, do Depto. de Ciências Sociais (DCSo).

Parecer nº 090/09, sobre dispensa da disciplina Introdução à Pesquisa Científica (DCI).

Parecer nº 091/09, sobre dispensa da disciplina Psicologia da Educação 1 - Aprendizagem (DPSi).

Parecer nº 092/09, sobre solicitação de reintegração do aluno Allan Kadec de Almeida Junior (RA 
22111-2).

Parecer nº 093/09, sobre processo de cancelamento de matrícula do candidato Luiz Eduardo 
Matiuzzo no curso de Educação Especial.

Parecer nº 094/09, sobre processo de cancelamento de matrícula do candidato Guilherme Bortolucci
Carvalho no curso de Agroecologia.

Parecer nº 095/09, sobre processo de cancelamento de matrícula da candidata Gabriela Luz Zanon, 
no curso de Terapia Ocupacional.

Parecer nº 096/09, sobre processo de cancelamento de matrícula da candidata Mariane Angélica da 
Silva, no curso de Engenharia de Produção.

Parecer nº 097/09, sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica 
da UFSCar, Campus São Carlos.

Parecer nº 098/09, sobre o relatório final da Comissão de Inquérito Disciplinar que avaliou o 
incidente ocorrido durante a realização dos Jogos Interperfis no Centro de Ciências Agrárias (CCA-
Campus Araras).

Parecer nº 099/09, sobre o relatório final da Comissão de Inquérito Disciplinar que avaliou o 
incidente ocorrido na piscina do Depto. de Esportes, do Campus São Carlos.

Parecer nº 100/09, sobre o pedido de reanálise do indeferimento da Coordenação do Curso de 
Ciências Sociais ao processo de revalidação de diploma da Sra. Lívia Lourenço Matoso Galveias.
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