
Conselho de Graduação 

PARECERES DA 18ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
GRADUAÇÃO 

Parecer nº 001/11, sobre transferência da aluna Elizabete Margarida Correia 
(convênio PEC-G) do curso de Estatística para o curso de Administração do 
campus Sorocaba. 

Parecer nº 002/11, sobre dispensa da disciplina 341207 – Introdução à 

Estatística(CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 153028 – Introdução à 
Estatística e Probabilidade (DEs). 

Parecer nº 003/11, sobre dispensa da disciplina 341738 – Psicologia da 
Educação 2 (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 200085 – Psicologia 

do Desenvolvimento (DPsi). 

Parecer nº 004/11, sobre dispensa da disciplina 343803 – Física para 
Biocientistas (CAc-S) para alunos que cursarem as disciplinas 341288- Física 

Geral 1 E 349631 – Introdução à Física (CAc-S). 

Parecer nº 005/11, sobre dispensa da disciplina 344990- Instrumentação para 
o Ensino de Matemática A (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 
084204 – Instrumentação para o Ensino de Matemática A (DM) OU a disciplina 

084166 – Instrumentação para o Ensino de Matemática 1 (DM). 

Parecer nº 006/11, sobre dispensa da disciplina 099015 – Física 1 (DF) para 
alunos que cursarem as disciplinas 098108 – Fundamentos de Mecânica (DF). 

Parecer nº 007/11, sobre dispensa da disciplina 349615 – Fundamentos de 
Matemática elementar 1 (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 084905 

– Fundamentos de Matemática 1 (DM). 

Parecer nº 008/11, sobre dispensa da disciplina 340340 – Meio Físico 2- 
Geologia, Geomorfologia e Pedologia (CAc-S) para alunos que cursarem a 
disciplina 340359 – Caracterização do Meio Físico (CAc-S). 

Parecer nº 009/11, sobre dispensa da disciplina 025470 – Computação Básica 

(DC) para alunos que cursarem a disciplina 070025 – Química e Informática. 
(DQ). 

Parecer nº 010/11, sobre dispensa da disciplina 340049 – Biologia da 
Conservação (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 340189 – 

Fundamentos de Biologia da Conservação E a disciplina 340308 – Conservação 
de Recursos Naturais (CAc-S). 

Parecer nº 011/11, sobre dispensa da disciplina 020320- Introdução à 
Programação e ao uso de Banco de Dados (DC) para alunos que cursarem a 

disciplina 020109 – Introdução à Computação (DC). 

Parecer nº 012/11, sobre dispensa da disciplina343544 – Física 1 (CAc-S) para 
alunos que cursarem a disciplina 341289 – Física Geral 1(CAc-S) E a disciplina 
341290 – Laboratório de Física 1 (CAc-S). 
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Parecer nº 013/11, sobre dispensa da disciplina 341312 – Psicologia da 

Educação 1 (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 200018 – Psicologia 
da Educação 1 – Aprendizagem (DPsi) OU a disciplina 201049 – Psicologia da 
Educação 1 (DPsi) OU a disciplina 201057 – Tópicos Especiais de Psicologia 

Educacional 1 (DPsi). 

Parecer nº 014/11, sobre dispensa da disciplina 027359 – Arquitetura e 
Organização de Computadores 1 (DC) para alunos que cursarem a disciplina 
343200 – Arquitetura e Organização de Computadores (CAc-S). 

Parecer nº 015/11, sobre dispensa da disciplina 025089 – Projeto e Análise de 

Algoritmos (DC) para alunos que cursarem a disciplina 343250 – Algoritmos e 
Complexidade (CAc-S). 

Parecer nº 016/11, sobre dispensa da disciplina 020346 – Teoria dos Grafos 

(DC) para alunos que cursarem a disciplina 341118 – Teoria dos Grafos (CAc-
S). 

Parecer nº 017/11, sobre dispensa da disciplina 027367 – Laboratório de 
Arquitetura e Organização de Computadores 1 (DC) para alunos que cursarem 

a disciplina 343560 – Laboratório de Arquitetura de Computadores (CAc-S). 

Parecer nº 018/11, sobre dispensa das disciplinas 260045 – Farmacologia 
(DCF), para alunos que cursarem a disciplina 400025 – Bases Farmacológicas e 
Envelhecimento (DCCBS) E a disciplina 400092 – Bases Biológicas do 

Envelhecimento (DCCBS). 

Parecer nº 019/11, sobre dispensa da disciplina 340219 – Caracterização do 
meio físico 1: Climatologia e Hidrografia (CAc-S) para alunos que cursarem a 
disciplina 340359 – Caracterização do Meio Físico (CAc-S). 

Parecer nº 020/11, sobre dispensa da disciplina 072087 – Química Orgânica 

(DQ) para alunos que cursarem a disciplina 342084 – Química Orgânica – 
Teórico/Experimental (CAc-S). 

Parecer nº 021/11, sobre dispensa da disciplina 026093 – Projeto Acadêmico 
em Computação (DC) para alunos que cursarem a disciplina 343315 – Pesquisa 

Acadêmica em Computação (CAc-S). 

Parecer nº 022/11, sobre dispensa das disciplinas 345814 – Metodologia de 
Pesquisa em Educação (CAc-S) E 345822 – Metodologia do Ensino de Ciências e 
Biologia (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 349712 – Metodologia e 

didática do Ensino de Ciências e Biologia (CAc-S). 

Parecer nº 023/11, sobre a sexta chamada do Processo Seletivo 2011. 

Parecer nº 024/11, sobre Fichas de Caracterização de disciplinas para 2011/1. 

Parecer nº 025/11, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de 
Bacharelado em Biotecnologia do campus São Carlos. 

Parecer nº 026/11, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de 
Pedagogia da modalidade de educação a distância. 
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Parecer nº 027/11, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de 

Bacharelado em Administração do campus Sorocaba. 

Parecer nº 028/11, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de 
Licenciatura em Geografia do campus Sorocaba. 

Parecer nº 029/11, sobre protocolo de cooperação entre o Instituto Agronômico 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a UFSCar, para 
realização de estágio curricular. 

Parecer nº 030/11, sobre recurso interposto por Waldir Natalino Manz Júnior à 
não acolhida do seu pedido de revalidação de diploma de graduação. 

Parecer nº 031/11, sobre solicitação de confirmação de matrícula da candidata 

Moara do Carmo Paiva, no curso de Pedagogia - modalidade EAD, do pólo de 
Itapevi. 

Parecer nº 032/11, sobre solicitação de matrícula da candidata Claudia Almeida 

Tarrega, no curso de Tecnologia Sucroalcooleira – modalidade EAD, do pólo de 
Itapetininga. 

Parecer nº 033/11, sobre solicitação da aluna Samanta Santos Avelino Silva 
para equivalência dos créditos entre a disciplina SME 0245 – Funções de 

Variável Complexa, cursada na USP e a disciplina 082155 – Funções de uma 
Variável Complexa, oferecida pelo Departamento de Matemática da UFSCar. 

Parecer nº 034/11, sobre solicitação de José Felipe Godoy Mello de Lima, aluno 
do curso de Turismo da UNESP, para cursar como aluno especial, as disciplinas 

344460 – Planejamento Turístico I e 344303 – Turismo Histórico Cultural, 
oferecidas pelo Curso de Turismo da UFSCar. 

Parecer nº 035/11, sobre reintegração do aluno N’Sue José Faia Mona, do 
Convênio PEC-G, ao Curso de Ciência da Computação da UFSCar. 

Parecer nº 036/11, sobre reintegração da aluna Edina Coia de Oliveira, do 

Convênio PEC-G, ao Curso de Turismo da UFSCar. 

Parecer nº 037/11, sobre reintegração da aluna Amália Kateline Mendes da 
Cruz, do Convênio PEC-G, ao Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 
UFSCar. 

Parecer nº 038/11, sobre reintegração do aluno Miguel Angel Arancibia Suarez, 

do Convênio PEC-G, ao Curso de Engenharia de Produção da UFSCar. 

Parecer nº 039/11, sobre reintegração do aluno Juari Santos Rocha, do 
Convênio PEC-G, ao Curso de Fisioterapia da UFSCar. 

Parecer nº 040/11, sobre a implantação do curso de Direito dentro do Projeto 
REUNI-UFSCar. 

Parecer nº 041/11, sobre proposta experimental de 3ª. fase no processo de 

inscrição em disciplinas. 
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