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Avaliação de projetos
Os projetos cadastrados na CCPq são encaminhados 
para avaliação por pareceristas especialistas na área.
Para essa designação, a prioridade são os 
pesquisadores doutores que integram o Comitê 
Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI), vindo em 
seguida os pareceristas ad hoc (colaboradores, 
também doutores) da CCPq.
Para ambos os pareceristas os procedimentos são os 
mesmos: (1) o parecerista avalia o projeto, aponta ou 
não necessidades de alterações/complementações no 
projeto e sugere um parecer (aprovado, aprovado 
com recomendação, pendente ou não aprovado); (2) 
o parecer é apresentado nas reuniões mensais do 
CAPI e seus integrantes podem concordar e ratificar 
ou sugerir alterações/complementações antes da 
liberação final do parecer. Portanto, a decisão final é
sempre do CAPI e não apenas do parecerista inicial. 
Procedimentos semelhantes são adotados no Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) e Comissão de Ética no 
Uso de Animais (CEUA).

Orçamento de projetos
A realização de um projeto de pesquisa sempre 
envolve custos, mesmo que seja para algumas 
fotocópias ou para uso de material já disponível na 
instituição.
Dessa forma, para todos os projetos é necessário o 
preenchimento do orçamento no Sistema Gestor de 
Pesquisa (SGP), numa das etapas do cadastramento 
online. Além de específicar o equipamento/material, 
quantidade e custo, deve ser colocada a informação 
sobre a fonte de recursos: Disponível; Próprio 
pesquisador; Fomento externo; Aquisição pela 
UNOESTE. O pesquisador deve se lembrar de que, 
quando é solicitado apoio financeiro da UNOESTE, há
o limite de 999,00 reais por projeto e há prazos para 
a solicitação. Havendo custo acima deste limite, uma 
outra fonte de recurso deve ser assinalada.

Prazo limite para PEIC (com custos)
Dia 10 de maio de 2010

Foi publicada e está diponível online desde o início de 
abril o vol. 1, núm. 2 da revista Colloquium Vitae. O 
conteúdo e os artigos completos para download e 
leitura podem ser acessados em
http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/cv/issue/current

As revistas Colloquium Agrariae (Qualis B4, CAPES),
Humanarum (Qualis B4, CAPES), Exactarum e Vitae (em 

avaliação) continuam recebendo artigos para avaliação.

Estudo com o peptídeo penetrador de tumores 
(iRGD) pode ajudar a resolver alguns dos principais 
problemas da terapia antitumoral: limitada 
penetração e eficiência dos fármacos, necessidade de 
doses elevadas e efeitos colaterais. Artigo de 
Sugahara et al., na revista Science, demonstra que a 
administração do iRGD com o uso concomitante de 
alguns dos fármacos antitumorais mais comuns 
aumentam a penetração dos fármacos no tumor de 7 
a 40 vezes. Tal eficiência permite a diminuição da 
dose para aproxidamente 1/3, diminuindo, também, 
sua toxicidade. Havendo sucesso nos ensaios clínicos, 
vislumbra-se uma revolução na terapia antitumoral.
Sugahara KN et al. Coadministration of a Tumor-Penetrating Peptide Enhances the 
Efficacy of Cancer Drugs. Science Published online april 8, 2010. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1126/science.1183057

XV Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão (ENEPE) Unoeste
18 a 22 de outubro de 2010 - Presidente Prudente, SP
Inscrições e envio de trabalhos a partir de maio de 2010

III Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício
20 a 22 de maio de 2010 - Londrina, PR
http://www.gepemene.com.br/conbramene/resumos.asp

15º Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória
29 de setembro a 2 de outubro de 2010 - Porto Alegre, RS
Limite para envio de trabalho: 30/04/2010
http://officemarketing1.locaweb.com.br/fisiorespiratoria/index.htm#

XXI Congresso Brasileiro de Nutrição
26 a 29 de maio de 2010 - Joinvile, SC
http://www.asbran.org.br/conbran/
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