
Conselho de Graduação 

PARECERES DA 19ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
GRADUAÇÃO 

Parecer nº 042/11, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas – Período Noturno, do campus Sorocaba. 

Parecer nº 043/11, sobre relação de número de vagas dos Cursos de 
Graduação para o processo de Transferência Interna para o 1°. período letivo 

de 2011. 

Parecer nº 044/11, sobre possibilidade de docentes do Curso de Educação 
Especial, em período probatório, serem elegíveis ao cargo de Coordenador de 
Curso. 

Parecer nº 045/11, sobre relatório final do Processo Seletivo para ingresso de 
Pessoas Refugiadas – 2011. 

Parecer nº 046/11, sobre dispensa da disciplina 020109 – Introdução à 
Computação (DC) OU da disciplina 020168 – Projeto de Algoritmos e 

Programação FORTRAN (DC) para alunos que cursarem a disciplina 025070 – 
Construção de Algoritmos e Programação (DC). 

Parecer nº 047/11, sobre dispensa da disciplina 022667 – Organização e 
Recuperação da Informação (DC) para alunos que cursarem a disciplina 343226 

– Estrutura de Dados 2 (CAc-S). 

Parecer nº 048/11, sobre dispensa da disciplina 210323 – Química Inorgânica 
(DCCA) para alunos que cursarem uma das seguintes opções: 1) disciplina 
071188 – Química dos Elementos (DQ) E disciplina 071170 – Fundamentos de 

Química (DQ) OU 2) disciplina 071188 – Química dos Elementos (DQ) E 
disciplina 070220 – Química Geral (DQ) OU 3) disciplina 071188 – Química dos 
Elementos (DQ) E disciplina 070130 – Química 1 - Geral (DQ). 

Parecer nº 049/11, sobre convênio de cooperação para realização de estágio de 

estudantes entre a UFSCar e o Instituto de Química de São Carlos da 
Universidade de São Paulo. 

Parecer nº 050/11, sobre convênio de cooperação para realização de estágio de 
estudantes entre a UFSCar e a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Bauru. 

Parecer nº 051/11, sobre acordo de cooperação para intermediação de estágio 
que entre si celebram a UFSCar e o Instituto Euvaldo Lodi de São Paulo. 

Parecer nº 052/11, sobre reintegração de vaga do aluno Tiago Nadim Ginebro, 
ingressante em 2011/1, no Curso de Física (Integral – Licenciatura e 

Bacharelado) do campus São Carlos. 

Parecer nº 053/11, sobre análise do Projeto Pedagógico do Curso de 
Licenciatura em Geografia docampus Sorocaba. 

http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/042-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/043-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/044-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/045-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/046-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/047-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/048-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/049-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/050-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/051-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/052-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/053-11.pdf


Parecer nº 054/11, sobre conclusões e recomendações da Comissão de 

Inquérito Disciplinar a respeito de episódios ocorridos fora dos muros do CCA. 

Parecer nº 055/11, sobre pedido de cancelamento da disciplina 250155 – 
Ecologia e Conservação de Fragmentos Florestais (DB). 

Parecer nº 056/11, sobre conclusão da apuração de fatos ocorridos na moradia 
estudantil - Módulo VI – Bloco 28. 

http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/054-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/055-11.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2011/056-11.pdf

