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Avaliação de projetos pelos comitês
A CCPq realiza a gestão da pesquisa institucional seguindo 

procedimentos semelhantes àqueles utilizados pelas 
agências de fomento de pesquisa, como FAPESP e CNPq.

Entre esses procedimentos está a avaliação dos projetos 
por pares (peer review), ou seja, os projetos são avaliados 
por outros pesquisadores (da Unoeste e de outras 
instituições) com experiência no tema proposto.

Para assegurar a imparcialidade da avaliação, são 
adotados três procedimentos: (1) é mantido o sigilo sobre 
o parecerista designado para a avaliação. Não é possível 
manter, também, o sigilo sobre o(s) autor(es), porque o 
parecerista avalia, inclusive, a documentação relacionada 
ao projeto; (2) o parecerista recebe orientações com os 
critérios que devem ser adotados na avaliação; (3) apesar 
de a avaliação inicial ser de um avaliador, o parecer é
relatado nas reuniões do Comitê Assessor de Pesquisa 
Institucional (CAPI), cujos integrantes podem concordar ou 
discordar do parecer em consenso. Dessa forma, o parecer 
final é do CAPI e não de “um avaliador”.

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a Comissão de 
Ética no Uso de Animais (CEUA) adotam procedimentos 
semelhantes. Porém, O CEP está sob regulamentação do 
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e, a 
CEUA, do Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV).  

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do 
CNPq/UNOESTE entrou em seu segundo ano e esteve com 
inscrições abertas de 16 de abril até 11 de maio de 2012.

O PIBIC é um programa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que 
contempla instituições de ensino e pesquisa com cotas de 
bolsas para distribuição, por meio de seleção, a alunos de 
graduação envolvidos com iniciação científica.

Ao ser contemplada com a cota de bolsas, a UNOESTE 
constituiu um Comitê Institucional para conduzir o 
processo de seleção e acompanhar os projetos até o final, 
na apresentação no Simpósio de Iniciação Científica (SIC). 
Também foi constituído um Comitê Externo, o qual 
acompanha e avalia todo o processo do PIBIC/UNOESTE, 
elaborando e enviando relatórios ao CNPq. 

2º Congresso Internacional de Educação no Brasil (CIDEB)
25 a 27 junho 2012 - Centro Cultural e de Eventos do Descobrimento. 
Porto Seguro, BA
Limite para envio de trabalhos: encerrado
Mais informações: http://www.cideb.com.br/

41º Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola
10º Congresso Latinoamericano y del Caribe de Ingenieria Agrícola
15 a 19 junho 2012 – Colégio Marista, Londrina, PR
Limite para envio de trabalhos: encerrado
Mais informações: www.sbea.org.br/conbea2012
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• Prof. Dr. Jair Rodrigues Garcia Júnior
• Profa. Dra. Maria de Lourdes Zizi Trevizan Perez

O tema do ENEPE 2012 será “Universidade sem 
fronteiras: da fragmentação à totalidade”. Como vem 
acontecendo nos últimos anos, haverá conferências, 
fóruns, palestras, mesas-redondas, minicursos, 
comunicações orais, sessões de painéis, lançamentos e 
feira de livros e exposição de artes.

Nesta edição, acontecerão também o “I Simpósio de 
Iniciação Científica PIBIC/CNPq/UNOESTE”, o “1º Prêmio 
Científico UNOESTE Profa. Marília Gomes Campos Libório”
e o “1º Prêmio de Extensão da UNOESTE”.

As inscrições iniciam em 8 de maio. A data limite para 
envio de trabalho é 10 de setembro. Mais informações e 
inscrição em www.unoeste.br/enepe

O envelhecimento é caracterizado por alterações morfológicas 
(estruturais) e fisiológicas (funcionais). A partir de 1950 alguns 
estudos demonstraram a redução de neurônios em animais 
idosos e isso tornou-se um dogma da neurociência. Apenas em 
meados de 1980, passou a ser utilizado o método de estereologia 
em três dimensões, possibilitando a contagem de células 
nervosas de maneira muito mais acurada e precisa. Em estudo 
recente, pesquisadores brasileiros utilizaram técnicas de 
estereologia e de imunohistoquímica para analisar o número e o 
processo de divisão de neurônios do sistema autônomo 
periférico de preás. Eles observaram células se dividindo em 
proporção constante em cada faixa etária: animais neonatos, 
jovens, adultos e idosos. Concluíram que o número de células 
nervosas que se dividem é maior que o número de neurônios 
perdidos, permitindo que o número total de neurônios 
permaneça estável mesmo na senescência.

Ladd et al. SCG postnatal remodelling - hypertrophy and neuron number 
stability - in Spix's Yellow-toothed Cavies (Galea spixii). Int J Dev Neurosci 
2012;30(2):129-37. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2011.12.002


