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PIBIC-CNPq UNOESTE
A UNOESTE recebeu 10 bolsas do Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Pesquisa (CNPq) para distribuir aos 
alunos de iniciação científica envolvidos em projetos de 
pesquisa. O recebimento da bolsa será pelo período de 12 
meses. A obtenção das bolsas PIBIC era um dos objetivos 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação desde o início 
da gestão atual em 2006, com o primeiro encaminhamento 
de proposta ao CNPq. As políticas e as metas para a 
pesquisa institucional (PDI e PPI) proporcionaram a 
melhora da gestão da pesquisa, o aumento da quantidade 
e a melhora da qualidade das pesquisas na UNOESTE, 
contribuindo para essa conquista em 2011.
O edital foi publicado na página de Pesquisa da UNOESTE e 
as inscrições ocorreram no período de 4 a 31/8 na CCPq.

O Núcleo Institucional de Pesquisas Multidisciplinares 
(NIPEM) tem uma nova identidade visual e retomará os 
Seminários quinzenais a partir de 13/9 (17h45). 
Mantenha-se informado sobre o NIPEM na internet:

O projeto de pesquisa “Influência do Chá Verde proveniente da 
planta Camellia sinensis na reprodução de ratas Wistar 
superovuladas e na expressão gênica do fator de crescimento 
endotélio vascular (VEGF) nos corpos lúteos”, sob 
responsabilidade da Profa. Dra. Ines Cristina Giometti (Grad. 
Medicina Veterinária e Mestr. Ciência Animal) foi recentemente 
aprovado pela FAPESP (auxílio à pesquisa, projeto regular). O 
tema do projeto está relacionado aos fatores angiogênicos 
(fatores de crescimento endotélio-vascular - VEGFs) produzidos 
pelos folículos ovarianos e corpo lúteo, e sua inibição provocada 
por algumas catequinas presentes no chá verde. O objetivo será
avaliar a taxa ovulatória em ratas superovuladas com ingestão 
crônica de chá verde por meio da análise do número de corpos 
lúteos.
Pesquisadoras participantes: Profas. Dras. Caliê Castilho, Cecília Laposy, 
Rosa Maria Nogueira (UNOESTE) e Paula de Carvalho Papa (USP).
Auxílio concedido: R$ 74.815,51  - Vigência: 01/06/2011 a 31/05/2013 

Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE UNOESTE
17 a 20 de outubro de 2011 – UNOESTE, Presidente Prudente
Limite para envio de trabalhos: 13/09/2011
Mais informações: http://www.unoeste.br/enepe

XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia
9 a 12 de outubro de 2011 – AFB, Florianópolis, SC
Limite para envio de trabalhos: já encerrado
Mais informações: 
http://www.jz.com.br/congressos/afbfloripa2011/afb2011.htm
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Estão disponíveis online as revistas Colloquium Agrariae 
(v.6, n.2, 2010), Exactarum (v.3, n.1, 2011), Humanarum (v.8, 
n.1, 2011) e Vitae (v.3, n.1, 2011). Todas com livre acesso aos 
artigos.
Em breve todos os artigos (anteriores e atuais) receberão o 
número identificador de objetos digitais (DOI).
As revistas Colloquium estão recebendo artigos originados 
de iniciação científica, pós-graduação, TCC e outros em 
fluxo contínuo. Veja normas em www.unoeste.br/revistas

PROBIC e PEIC (com custos)
No período de 2/8 a 3/10/11 a CCPq está recebendo o 
cadastro (via Sistema Gestor de Pesquisa - SGP), de 
projetos com custos (bolsas, auxílios para pesquisadores e 
para aquisição de equipamentos e materiais). Para o 
Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) serão 
distribuídas 100 bolsas (recebidas ao longo de 2012).

Foi inaugurado em 4 de abril o Biotério de Experimentação de 
Ciência Animal, localizado no campus II e coordenado pelo prof. 
Dr. Vamilton Alvares Santarém (Grad. Medicina Veterinária e 
Mestr. Ciência Animal). É um espaço para pesquisas com 
animais de experimentação, podendo ser requisitado para 
projetos já aprovados pela CCPq e Comissão de Ética no Uso de 
Animais (CEUA).

Reformulações de projetos
A CCPq adotou os métodos de ressaltar as correções no 
texto (realizadas pelo autor) e enviar carta resposta (ao 
parecerista), que são amplamente utilizados em revistas 
científicas. Isto tem facilitado a avaliação pelos pareceristas 
dos comitês (CAPI, CEP e CEUA). É justo que seja dado o 
devido crédito/mérito ao prof. Dr. Vagner Raso (Curso de 
Educação Física e Faculdade de Medicina da UNOESTE) 
pela sugestão.
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