
Conselho de Graduação 

PARECERES DA 28ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
GRADUAÇÃO 

Parecer nº 099/12, sobre dispensa da disciplina 344486 – Administração 
Contábil Financeira em Turismo (CAc-S) para alunos que cursarem a disciplina 
341215 – Contabilidade e Análise Financeira (CAc-S). 

Parecer nº 100/12, sobre dispensa da disciplina 342149 – Introdução a 

Conceitos Computacionais e Algoritmos (CAc-S) para alunos que cursarem a 
disciplina 347302 – Introdução à Informática (CAc-S). 

Parecer nº 101/12, sobre dispensa da disciplina 070149 – Química 2 – Geral 
(DQ) para alunos que cursarem a disciplina 342173 – Química Geral – 

Teórico/Experimental (CAc-S) E a disciplina 342483 - Química Orgânica – 
Teórico/Experimental 1 (CAc-S). 

Parecer nº 102/12, sobre dispensa da disciplina 070068 – Química Tecnológica 

Geral (DQ) para alunos que cursarem a disciplina 342483 - Química Orgânica – 
Teórico/Experimental 1 (CAc-S). 

Parecer nº 103/12, sobre dispensa da disciplina 070068 – Química Tecnológica 
Geral (DQ) para alunos que cursarem a disciplina 342173 – Química Geral – 

Teórico/Experimental (CAc-S) E a disciplina 342483 - Química Orgânica – 
Teórico/Experimental 1 (CAc-S). 

Parecer nº 104/12, sobre dispensa da disciplina 010308 – Ciências do Ambiente 
(DHb) para alunos que cursarem a disciplina 346756 – Avaliação de Impactos 

Ambientais (CAc-S). 

Parecer nº 105/12, sobre levantamento de vagas dos Cursos de Graduação 
para o processo de Transferência Interna do 1°. período letivo de 2012. 

Parecer nº 106/12, sobre constituição de câmaras permanentes vinculadas ao 
Conselho de Graduação. 

Parecer nº 107/12, sobre proposta de oferta de vagas para o Vestibular EaD 

2012, bem como a proposta inicial de cronograma do certame. 

Parecer nº 108/12, sobre solicitação da Sra. Láurie Tacin Lubek, RA 427314, 
para voltar a frequentar, a partir do 2º semestre de 2012, o curso de 
Licenciatura em Química do campus São Carlos, no qual estava matriculada 

anteriormente à sua aprovação no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
do campus São Carlos. 

Parecer nº 109/12, sobre proposta de acordo de cooperação para 
intermediação de oportunidades de estágio entre a UFSCar e a Manpower 

Professional Ltda. 

Parecer nº 110/12, sobre proposta de acordo de cooperação entre a UFSCar e o 
Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal. 

http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/099-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/100-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/101-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/102-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/103-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/104-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/105-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/106-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/107-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/108-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/109-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/110-12.pdf


Parecer nº 111/12, sobre propostas de acordo de cooperação técnica a serem 

celebradas com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES e com os municípios de Araras-SP, Guarulhos-SP, Jahu-SP e 
Serrana-SP para adesão desses municípios como polos de apoio presencial de 

cursos ofertados pela UFSCar no Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. 

Parecer nº 112/12, sobre relação de número de vagas dos Cursos de 
Graduação para o processo de Transferência Interna do 1°. período letivo de 
2012. 

Parecer nº 113/12, sobre relação do número de vagas dos cursos de graduação 

da modalidade a distância para o processo de Transferência entre Polos de 
Apoio Presencial para o 2°. período letivo de 2012. 

Parecer nº 114/12, sobre composição do Conselho de Coordenação do Curso de 

Bacharelado em Gerontologia. 

http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/111-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/112-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/113-12.pdf
http://www.prograd.ufscar.br/coordenacoes-de-cursos/documentos-coordenacao-de-cursos/reunioes/2012/114-12.pdf

