
Conselho de Graduação 

PARECERES DA 15ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
GRADUAÇÃO 

Parecer nº 102/10, sobre Processo 23112.001429/2008-01 – Proposta de 
celebração de acordos de cooperação com as redes de educação básica do 
Estado de São Paulo e do Município de São Carlos para a execução de 

atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. 

Parecer nº 103/10, sobre dispensa da disciplina 215066 – Química 
Experimental 1 (DCCA) para alunos que cursarem as disciplinas 070190 – 
Técnicas Básicas em Química E também uma das disciplinas a seguir: 071196 – 

Química Experimental dos Elementos (DQ) OU 071072 – Química Inorgânica 
Experimental (DQ). 

Parecer nº 104/10, sobre dispensa da disciplina 215619 –Química Analítica 

Qualitativa (DCCA) para alunos que cursarem as disciplinas 074233 – Equilíbrio 
Iônico e Análise Qualitativa E 074241 - Análise Quantitativa (DQ). 

Parecer nº 105/10, sobre dispensa da disciplina 215503 – Psicologia do 
Desenvolvimento e Aprendizagem (DCCA) para alunos que cursarem a 

disciplina 200085 – Psicologia do Desenvolvimento(DPsi) E uma das disciplinas 
a seguir: 200018 – Psicologia da Educação 1 - Aprendizagem (DPsi) OU 201057 
– Tópicos Especiais de Psicologia Educacional 1 (DPsi). 

Parecer nº 106/10, sobre dispensa da disciplina 270369 - Princípios da Genética 

(DGE) para alunos que cursarem a disciplina 215325 – Genética (DCCA). 

Parecer nº 107/10, sobre dispensa da disciplina 171115 – Filosofia da Educação 
3 (DEd) para alunos que cursarem as disciplinas 180459 – História da Filosofia 
Contemporânea 1 E 180912 – Ensino Temático de Filosofia 1 (DFMC). 

Parecer nº 108/10, sobre dispensa da disciplina 344257 – Filosofia e Ética para 

Biocientistas (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 215120 – Filosofia 
da Ciência e Ética.(DCCA). 

Parecer nº 109/10, sobre dispensa da disciplina 171085 – Filosofia da Educação 
2 (DEd) para alunos que cursarem a disciplina 180424 – História da Filosofia 

Moderna 1 E a disciplina 180866 – Ensino de História da Filosofia 1 (DME). 

Parecer nº 110/10, sobre dispensa da disciplina 191906 – Didática: Matrizes 
Teóricas do Pensamento Pedagógico Contemporâneo (DME) OU a disciplina 
192660 – Didática 1: Matrizes Teor. do Pensamento Pedagógico 

Contemporâneo (DME) para alunos que cursarem a disciplina 190900 – Didática 
Geral (DME). 

Parecer nº 111/10, sobre dispensa da disciplina 250007 – Morfologia dos 
Vegetais Vasculares(DB) para alunos que cursarem a disciplina 215228 – 

Morfologia e Anatomia Vegetal (DCCA). 
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Parecer nº 112/10, sobre dispensa da disciplina 250201 – Morfologia e 

Sistemática dos Vegetais Avasculares (DB) para alunos que cursarem a 
disciplina 215465 – Taxonomia de Criptógamas (DCCA). 

Parecer nº 113/10, sobre dispensa da disciplina 342130 – Química para 
Biocientistas – Bacharelado (CAc-S) para alunos que cursarem as disciplinas 

347523 – Química Geral 1 (CAc-S) E a disciplina 349658 – Introdução às 
Práticas Laboratoriais (CAc-S) E a disciplina Química Geral 2 (CAc-S). 

Parecer nº 114/10, sobre dispensa da disciplina 320153 - Invertebrados 2 
(DEBE) para alunos que cursarem a disciplina 215210 – Zoologia de 

Invertebrados 2 E uma das disciplinas a seguir: 215180 – Zoologia Geral 
(DCCA) OU 24710 - Zoologia (DCCA). 

Parecer nº 115/10, sobre dispensa da disciplina 201049 – Psicologia da 

Educação 1 (DPsi) para alunos que cursarem a disciplina 346837 – Psicologia 
da Educação (CAc-S) E a disciplina 340979 - Psicologia da Aprendizagem e do 
Desenvolvimento Humano (CAc-S). 

Parecer nº 116/10, sobre dispensa da disciplina 201049 – Psicologia da 

Educação 1 (DPsi) para alunos que cursarem a disciplina 340979 – Psicologia 
da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano (CAc-S) OU a disciplina 
344087 – Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem (CAc-S). 

Parecer nº 117/10, sobre dispensa da disciplina 027090 – Empreendedores em 

Informática ou 027499- Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios 
(DC) para alunos que cursarem a disciplina 343277 – Gestão de Pequenas 
Empresas (CAc-S). 

Parecer nº 118/10, sobre dispensa da disciplina 121193 – Topografia Aplicada a 

Engenharia Civil (DECiv) para alunos que cursarem a disciplina 346276 – 
Topografia (CAc-S). 

Parecer nº 119/10, sobre dispensa da disciplina 215082 – Química Orgânica 1 
(DCCA) para alunos que cursarem a disciplina 072257 – Química das Funções 

Orgânicas OU a disciplina 072320 – Química Orgânica 1 (DQ). 

Parecer nº 120/10, sobre dispensa da disciplina 215244 – Química Orgânica 2 
(DCCA) para alunos que cursarem a disciplina 074250 – Introdução à Química 
Ambiental (DQ) E uma das seguintes opções: disciplina 072257 – Química das 

Funções Orgânicas (DQ) OU disciplina 072320 – Química Orgânica I (DQ). 

Parecer nº 121/10, sobre dispensa da disciplina 215023 – Química Geral 
(DCCA) para alunos que cursarem a disciplina 071188 – Química dos Elementos 
(DQ) E uma das seguintes opções: disciplina 071170 – Fundamentos de 

Química (DQ) OU disciplina 070130 – Química 1 – Geral (DQ) OU disciplina 
070220 – Química Geral (DQ). 

Parecer nº 122/10, sobre dispensa da disciplina 215481 – Física Computacional 
(DCCA) para alunos que cursarem as disciplinas 025470 – Computação 

Básica(DC) e 070025 – Química e Informática (DQ). 
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Parecer nº 123/10, sobre a composição do Conselho de Coordenação do Curso 

de Graduação em Licenciatura em Educação Especial. 

Parecer nº 124/10, sobre dispensa da disciplina 170119 – Filosofia da Educação 
1 (DEd) para alunos que cursarem a disciplina 180408 – Introdução ao estudo 
da Filosofia (DFMC) E a disciplina 192880 – Metodologia do Ensino da Filosofia 

(DME). 

Parecer nº 125/10, sobre proposta de Convênio de Cooperação Institucional 
para estágio entre a UFSCar e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina – SPDM, para oferta de campo de estágio no regime de internato aos 

estudantes do Curso de Medicina. 

Parecer nº 126/10, sobre proposta de Convênio de Cooperação entre o curso de 
Graduação em Letras e os cursos de Mestrado e Doutorado dos Programas de 

Pós- Graduação em Lingüística e Língua Portuguesa e em Estudos Literários da 
UNESP - FCL-Araraquara, e o curso de Graduação em Filosofia e os cursos de 
Mestrado e Doutorado do PPG em Filosofia e a UFSCar, com vistas de favorecer 

a formação dos graduandos e pós-graduandos dos referidos cursos. 

Parecer nº 127/10, sobre proposta do termo de cooperação entre a Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI e a UFSCar, para viabilizar o Projeto Permanência de 
Estudantes Indígenas na UFSCar, desde a realização do vestibular até a 

conclusão de seus estudos. 

Parecer nº 128/10, sobre proposta de Convênio Geral de Cooperação 
Acadêmica, Científica e Cultural da Universidade de Coimbra e a UFSCar, 
visando o intercâmbio acadêmico, científico e cultural de estudantes de 

graduação (licenciaturas) com a concessão de bolsas de estudos pela CAPES. 

Parecer nº 129/10, sobre proposta de Convênio de Estágio e Complementação 
Educacional entre a Embrapa Pecuária Sudeste e a UFSCar, a alunos 
regularmente matriculados e com efetiva freqüência em relação aos 

cursos/programas de ensino ministrados pela Instituição de Ensino. 

Parecer nº 131/10, sobre dispensa da disciplina 130370 – Atenção à Saúde do 
Idoso (DEnf) para alunos que cursarem a disciplina 400114 – Estágio Curricular 
Integrado 1: Proc. Cuidar na Velhice Saudável (DCCBS) E a disciplina 400130 – 

Avaliação Gerontológica (DCCBS). 

Parecer nº 132/10, sobre dispensa da disciplina 130338 – Saúde Coletiva 
(DEnf) para alunos que cursarem a disciplina 400050 – Saúde Coletiva e 
Envelhecimento E a disciplina 400106 – Políticas Públicas e Políticas de Atenção 

ao Idoso (DCCBS). 

Parecer nº 133/10, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de 
Graduação em Letras. 

Parecer nº 134/10, sobre dispensa da disciplina 130125 – Bases Teóricas para 
o Gerenciamento em Enfermagem (DEnf) para alunos que cursarem a disciplina 

112194 – Teoria das Organizações (DEP) E 400009 - Modelos Organizacionais 
para Idosos (DCCBS). 

http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/123-10.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/124-10.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/125-10.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/126-10.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/127-10.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/128-10.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/129-10.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/131-10.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/132-10.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/133-10.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2010/134-10.pdf


Parecer nº 135/10, sobre dispensa da disciplina 215058 – Física Geral (DCCA) 

para alunos que cursarem a disciplina 091090 – Física Experimental (DF) E 
também uma das seguintes opções: a) disciplina 090212 – Física Geral 1 (DF) 
OU b) disciplina 099015 – Física 1 (DF) E disciplina 099023 – Física 2 (DF) OU 

c) disciplina 099015 – Física 1 (DF) E disciplina 091103 – Física Experimental A 
(DF) E 
disciplina 091111 – Física Experimental B (DF) OU d) disciplina 098019 – Física 

A (DF) E disciplina 091103 – Física Experimental A (DF) E disciplina 091111 – 
Física Experimental B (DF). 

Parecer nº 136/10, sobre dispensa da disciplina 072257 – Química das Funções 
Orgânicas OU 072320 – Química Orgânica 1 (DQ) para alunos que cursarem a 

disciplina 215082 – Química Orgânica 1 (DCCA). 

Parecer nº 137/10, sobre dispensa da disciplina 215252 – Agroquímicos e 
Impactos Ambientais (DCCA) para alunos que cursarem uma das seguintes 

opções: a) disciplina 074250 – Introdução à Química Ambiental (DQ) E 
disciplina 120855 – Mineralogia (DECiv) E disciplina 191809 – Educação 
Ambiental em Resíduos (DME) OU b) disciplina 074250 – Introdução à Química 

Ambiental (DQ) E disciplina 
030350 - Mineralogia e Tratamento de Minérios (DEMa) E disciplina 191809 – 
Educação Ambiental em Resíduos (DME). 

Parecer nº 138/10, sobre dispensa da disciplina 130753 – Trabalho em 

Enfermagem 2 (DEnf) para alunos que cursarem a disciplina 400033 – Bioética 
e Envelhecimento (DCCBS). 

Parecer nº 139/10, sobre dispensa da disciplina 070190 – Técnicas Básicas em 
Química (DQ) para alunos que cursarem a disciplina 215015 – Instrumentação 

em Química, Física e Biologia (DCCA) E a disciplina 215066 – Química 
Experimental 1 (DCCA). 

Parecer nº 140/10, sobre dispensa da disciplina 130133 – Bases Metodológicas 
da Pesquisa em Saúde (DEnf) para alunos que cursarem a disciplina 400041 – 

Introdução à Pesquisa em Gerontologia 1(DCCBS) E a disciplina 400157 – 
Pesquisa em Gerontologia 1 (DCCBS). 

Parecer nº 141/10, sobre dispensa da disciplina 150010 – Probabilidade e 
Estatística (DEs) OU dispensa das disciplinas 111120 – Modelos Probabilísticos 

Aplicados à Engenharia de Produção (DEP) E 111082 – Métodos Estatísticos 
Aplicados à Engenharia de Produção (DEP) para alunos que cursarem a 
disciplina 150029 – Estatística Tecnológica (DEs). 

Parecer nº 142/10, sobre dispensa da disciplina 072320 – Química Orgânica 1 

(DQ) OU da disciplina 072257 – Química das Funções Orgânicas (DQ) para 
alunos que cursarem a disciplina 215082 – Química Orgânica 1 (DCCA) E a 
disciplina 215244 – Química Orgânica 2 (DCCA). 

Parecer nº 143/10, sobre dispensa da disciplina 070181 – Química 

Experimental Geral (DQ) para alunos que cursarem a disciplina 215066 – 
Química Experimental 1 (DCCA) E a disciplina 215260 - Química Experimental 2 
(DCCA). 
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Parecer nº 144/10, sobre recurso interposto por Renato de Miranda Granzoti 

referente ao seu pedido de revalidação de diploma de graduação. 

Parecer nº 145/10, sobre dispensa da disciplina 063304 – Fonética e Fonologia 
(DL) para alunos que cursarem a disciplina 062227 – Estudos de Fonética e 
Fonologia (DL). 

Parecer nº 146/10, sobre criação do NDE – Núcleo Docente Estruturante. 
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