
Memorando nº. 028/2008/CG/EACH – Circular

São Paulo, 09 de outubro de 2008.

Prezado(a) Senhor(a), 

De ordem da  Profª. Drª. Maria Cristina Motta de Toledo, convoco Vossa Senhoria para a 8ª. reunião 
extraordinária da Comissão de Graduação da EACH, a realizar-se no dia 10.10.2008, às 13h, no Auditório 
7 da Biblioteca.

ORDEM DO DIA

I) REQUERIMENTOS DIVERSOS
-Recurso contra o indeferimento da solicitação de matrícula fora do prazo, apresentado por Bruno Freitas, 
aluno do curso de sistemas de Informação
-  Recurso contra o indeferimento da solicitação de aproveitamento  de estudos da disciplina ACH3587 – 
Estatística II, apresentado por Silvio Cotrim, aluno do curso de Gestão de Políticas Públicas.
-Recurso contra o indeferimento da solicitação de matrícula na disciplina ACH4058 – Atividades Científico- 
Culturais 3, apresentado por Ricardo Tioei Itosu, aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza.
- Recurso contra o indeferimento do pedido de aproveitamento de estudos, apresentado por Robson dos 
Santos Alves, aluno do curso de Lazer e Turismo. 
-Solicitação de trancamento total de matrícula com menos de 24 créditos cursados, apresentada pelo aluno 
Marcelo da Silva Gomes, aluno do curso de Gestão de Políticas Públicas.
-Recurso contra o indeferimento do pedido  de revisão de frequência na disciplina ACH4534  Macroeconomia, 
apresentado por Priscila Leonel Pereira, aluna do curso de Marketing.
-Recurso contra o indeferimento do pedido de revisão de frequência na disciplina ACH4534 - Macroeconomia, 
apresentado por Luis Paulo Paglioli Marcondes, aluno do curso de Marketing.
-Requerimento para a inclusão da disciplina EFE0476 – Teoria do Treinamento Esportivo, cursada no primeiro 
semestre de 2008, apresentado por Mário Corraini Júnior, aluno do curso de Ciências da Atividade Física.
-Solicitação para a inclusão da disciplina EAD0720 – Tópicos de Recursos Humanos 1, cursada no primeiro 
semestre de 2008, apresentado por Juliana Moreira Batista, aluna do curso de Marketing. 
-Solicitação para a inclusão da disciplina EDA0645 – Educação, Meio Ambiente e Sociedade, cursada no 
primeiro  semestre  de  2008,  apresentada  pela  aluna  Juliana  Belko  Barros,  aluna  do   curso  de  Gestão 
Ambiental.

II) ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIOS DE ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS COM EMPRESAS 
QUE TENHAM PENDÊNCIAS LEGAIS OU FISCAIS
Análise do convênio entre a empresa EcoUrbis e a USP pra oferecimento de estágios de estudantes.

II) NOVO REGIMENTO DE COC NA EACH

A documentação pertinente aos assuntos em pauta poderá ser consultada no Serviço de Graduação

Atenciosamente,

Ernandes Pereira Silva
Chefe do Serviço de Graduação


