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Alterações nos prazos para projetos (com custos)
Projetos PEIC e PROBIC que envolvem custos são avaliados ao 
final de cada semestre. Após aprovados, os nomes dos 
pesquisadores e alunos são encaminhados nos meses de 
fevereiro e agosto ao Departamento de Pessoal e Tesouraria para 
atribuição dos auxílios e bolsas. Porém, alguns projetos que 
permaneciam pendentes, principalmente por atrasos na 
reformulação, eram encaminhados nos meses seguintes, 
causando dificuldades na atribuição dos auxílios.
Por isso, o Depart. Pessoal determinou períodos e prazos 
máximos para envio das informações a cada semestre:

• 1º Semestre: 1 de fevereiro a 31 de março
• 2º Semestre: 1 de agosto a 30 de setembro  

Projetos aprovados em datas posteriores poderão ser enviados 
apenas no semestre seguinte. Para projetos PEIC sem custos, 
assim como para projetos PPG e PPD, não houve mudanças, 
continuando a possibilidade de cadastramento em fluxo 
contínuo.

O Núcleo Institucional de Pesquisas Multidisciplinares (NIPEM) 
está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Pró-
Reitoria Acadêmica e iniciou suas atividades no segundo semetre 
de 2010. Dentre seus objetivos, está o de estimular a realização 
de pesquisa (iniciação científica) nas graduações da Unoeste. Foi  
constituído, inicialmente, com a participação de 15 professores 
doutores, das áreas de agrárias, biológicas, exatas, humanas e 
saúde. Os pesquisadores estão organizando 8 projetos 
multidisciplinares que visam contar com a participação de 
professores e acadêmicos de vários cursos. A relação dos projetos 
está na página do NIPEM (ver abaixo). Caso tenha interesse em 
participar, entre em contato no e-mail nipem@unoeste.br
Neste início de 2011, o NIPEM está organizando, juntamente com 
a Pró-Reitoria Acadêmica e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, o I Workshop Institucional de Metodologia da 
Pesquisa Científica que visa à troca de experiências e discussão 
de propostas sobre pesquisa de iniciação científica e trabalhos de 
conclusão de curso (TCC) nas graduações. Estão convidados os 
coordenadores de cursos de graduação, professores das 
disciplinas de Metodologia da Pesquisa e de TCC, além dos 
interessados em geral. Acontecerá no dia 03/02 das 8h00 as 
17h30 no Anfiteatro das Azaléias (bloco B2, campus 2). 
Para mais informações sobre o NIPEM, acesse no menu Pesquisa 
na página da Unoeste ou http://migreme.net/11t0

Neste início de semestre é importante que todos se lembrem se 
atualizar seu currículo na Plataforma Lattes e o grupo de 
Pesquisa (líder) no Diretório de Grupos de Pesquisa.

A busca pela eterna juventude está sendo substituída pela busca 
da maior longevidade. Sabe-se que a longevidade depende, 
basicamente, de dois fatores: genéticos e 
ambientais/comportamentais. Estudo de Sebastiani e 
colaboradores procurou desvendar quais genes determinam a 
longevidade excepcional (indivíduos que ultrapassam os 100 
anos). A análise genética de 1055 centenários e de 1267 controles 
demonstrou haver 150 polimorfismos de nucletídeo único (SNP 
ou alterações genéticas) que podem predizer a longevidade 
excepcional com 77% de precisão. Observou-se, também, que a 
combinação dos genótipos dos SNP resultava em 19 “assinaturas 
genéticas” diferentes para os centenários. Tais números 
demonstram que a longevidade excepcional é determinada por 
uma complexa interação entre vários genes. A expressão ou não 
de genes específicos determina o desenvolvimento das doenças 
degenerativas (hipertensão, demência etc) e a idade na qual 
ocorrem. Tais informações podem contribuir para o 
entendimento também dos diferentes fenótipos característicos 
do envelhecimento saudável e como “produzi-los”.

Sebastiani et al. Genetic signatures of exceptional longevity in humans. 
Science 2010; 330(6006): 926. http://dx.doi.org/10.1126/science.1199471

Congresso Brasileiro de Farmacêuticos Clínicos
7 a 9 de Abril de 2011 – São Paulo, SP
Limite para inscrições: 15/02/2011 (envio de trabalho)

http://pcare.com.br/congresso/

IV Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada
15 a 18 de junho de 2011 – São Paulo, SP
Limite para inscrições: ver site
http://www.ganep.com.br/ganepao/index.php

11º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade
23 a 26 de junho de 2011 – Brasília, DF
Limite para inscrições: 15/02/2011 (envio de trabalho)

http://www.eventoall.com.br/familia2011/
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As revistas Colloquium Agrariae, Humanarum e Vitae estão 
indexadas na base de periódicos Fonte Acadêmica da EBSCO 
Publising. Trata-se de uma base que conta com 207 periódicos 
publicados essencialmente na língua portuguesa. Os artigos das 
revistas Colloquium estarão disponíveis na íntegra (full text) para 
todas as instituições que possuem acesso à base. A perspectiva é
de que a Colloquium Exactarum também será incorporada à base 
até meados de 2011.
As revistas Colloquium Agrariae, Exactarum, Humanarum e Vitae 
estão recebendo artigos e as publicações na íntegra estão 
disponíveis em www.unoeste.br/revistas. 
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