
Conselho de Graduação - Pareceres 
 

Parecer nº 142/09, sobre proposta de alteração do Calendário Acadêmico 2009. 

Parecer nº 143/09, sobre solicitação de segunda reintegração, ao curso de 

Engenharia Civil, do aluno Vinícius de Souza Bordini (RA nº. 24360-4). 

Parecer nº 144/09, sobre dispensa da disciplina 342688 - Gestão da Qualidade 
(CAc-S). 

Parecer nº 145/09, sobre dispensa da disciplina 342653 - Ergonomia (CAc-S). 

Parecer nº 146/09, sobre dispensa da disciplina 342556 - Custos Gerenciais 
(CAc-S). 

Parecer nº 147/09, sobre dispensa da disciplina 342645 - Automação Industrial 

(CAc-S). 

Parecer nº 148/09, sobre dispensa da disciplina 342270 - Métodos Estatísticos 
Aplicados à Eng. de Produção (CAc-S). 

Parecer nº 149/09, sobre dispensa da disciplina 342386 - Simulação de 
Sistemas (CAc-S). 

Parecer nº 150/09, sobre dispensa da disciplina 342394 - Planejamento e 

Controle de Produção 1 (CAc-S). 

Parecer nº 151/09, sobre dispensa da disciplina 342289 - Gerenciamento de 
Projetos (CAc-S). 

Parecer nº 152/09, sobre dispensa da disciplina 072087 - Química Orgânica 
(DQ). 

Parecer nº 153/09, sobre dispensa da disciplina 320510 - Vertebrados (DEBE). 

Parecer nº 154/09, sobre dispensa da disciplina 070149 - Química 2 - Geral 

(DQ). 

Parecer nº 155/09, sobre dispensa da disciplina 342700 - Pesquisa Operacional 
2 (CAc-S). 

Parecer nº 156/09, sobre dispensa da disciplina 342432 - Teoria das 

Organizações (CAc-S). 

Parecer nº 157/09, sobre dispensa da disciplina 270270 - Genética Molecular 
(DGE). 

Parecer nº 158/09, sobre dispensa da disciplina 080136 - Algebra Linear 1 
(DM). 
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Parecer nº 159/09, sobre dispensa da disciplina 342246 - Física 2 – 

Teórico/Experimental (CAc-S). 

Parecer nº 160/09, sobre dispensa da disciplina 342300 - Física 3 (CAc-S) para 
alunos que cursarem as disciplinas 099031 - Física 3 e 091111 - Física 
Experimental B (DF). 

Parecer nº 161/09, sobre dispensa da disciplina 250007 - Morfologia dos 

Vegetais Vasculares (DB). 

Parecer nº 162/09, sobre dispensa da disciplina 342300 - Física 3 (CAc-S) para 
alunos que cursarem as disciplinas 099015 - Física 1, 099023 - Física 2, 
099031 - Física 3, 091103 - Física Experimental A e 091111 - Física 

Experimental B (DF). 

Parecer nº 163/09, sobre dispensa da disciplina 342548 - Tópicos em Pesquisa 
Operacional (CAc-S). 

Parecer nº 164/09, sobre dispensa da disciplina 342335 - Introdução ao Estudo 

das Organizações (CAc-S). 

Parecer nº 165/09, sobre dispensa da disciplina 342254 - Mecânica Aplicada 
(CAc-S). 

Parecer nº 166/09, sobre dispensa da disciplina 342467 - Contabilidade Básica 
(CAc-S). 

Parecer nº 167/09, sobre dispensa da disciplina 260207 - Fisiologia Geral e 

Biofísica (DCF). 

Parecer nº 168/09, sobre dispensa da disciplina 260193 - Elementos de 
Fisiologia Humana (DCF). 

Parecer nº 169/09, sobre dispensa da disciplina 342173 - Química Orgânica – 
Teórico/Experimental (CAc-S). 

Parecer nº 170/09, sobre dispensa da disciplina 071030 - Química Inorgânica 

(DQ). 

Parecer nº 171/09, sobre dispensa da disciplina 082260 - Cálculo Diferencial e 
Séries (DM). 

Parecer nº 172/09, sobre dispensa da disciplina 342483 - Química Orgânica - 
Teórico/Experimental 1 (CAc-S). 

Parecer nº 173/09, sobre solicitação de reintegração, ao curso de Engenharia 

de Produção Agroindustrial, do aluno Igor Ribeiro Noronha (RA nº. 18769-0). 

Parecer nº 174/09, sobre solicitação de reintegração de vaga, no curso de 
Medicina, de Luiz Guilherme Stefanuto de Lima. 

Parecer nº 175/09, sobre proposta de convênio entre o Instituto Politécnico de 
Milão e o Departamento de Engenharia de Produção (DEP). 
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Parecer nº 176/09, sobre proposta de convênio de cooperação institucional 

entre Statsoft South América-Brasil e o Departamento de Estatística (DEs). 

Parecer nº 177/09, sobre proposta de convênio de intercâmbio acadêmico entre 
a Universidade Federal de São Carlos e a Lousiana State University (EUA). 

Parecer nº 178/09, sobre proposta de acordo de cooperação para realização de 
estágio, sem vínculo empregatício, entre a UFSCar e a Fundação Pró-Sementes 

de Apoio à Pesquisa de PassoFundo/RS. 

Parecer nº 179/09, sobre proposta de convênio de intercâmbio acadêmico entre 
estudantes do Curso de Enfermagem da UFSCar e o Departamento de 
Enfermagem da Universidade de Valadolid (Espanha). 

Parecer nº 180/09, sobre proposta de acordo de cooperação para realização de 

estágio, sem vínculo empregatício, entre a UFSCar e a empresa FacTI – 
Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação. 

Parecer nº 181/09, sobre proposta de acordo de cooperação para realização de 

estágio, sem vínculo empregatício, entre a UFSCar e a empresa Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL). 

Parecer nº 182/09, sobre proposta de acordo de cooperação para realização de 
estágio, sem vínculo empregatício, entre a UFSCar e a Prefeitura Municipal de 

Sorocaba, através da Secretaria e Habitação e Urbanismo e Meio Ambiente 
(Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros). 

Parecer nº 183/09, sobre proposta de acordo de cooperação para realização de 
estágio, sem vínculo empregatício, entre a UFSCar e o Grupo Escolar Profa. 

Izabel Rodrigues Galvão de Sorocaba. 

Parecer nº 184/09, sobre proposta de acordo de cooperação para realização de 
estágio, sem vínculo empregatício, entre a UFSCar e a Universidade de São 
Paulo – Centro de Biologia Marinha (CEBIMAR). 

Parecer nº 185/09, sobre proposta de acordo de cooperação para realização de 

estágio, sem vínculo empregatício, entre a UFSCar e o Instituto Florestal de 
São Paulo. 

Parecer nº 186/09, sobre proposta de acordo de cooperação para realização de 
estágio, sem vínculo empregatício, entre a UFSCar e o Centro Descalvadense 

de Ensino Ltda., de Descalvado/SP. 

Parecer nº 187/09, sobre proposta de acordo de cooperação para realização de 
estágio, sem vínculo empregatício, entre a UFSCar e a Associação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas – Regional de São Carlos. 
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