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Revisão por pares
A avaliação de trabalhos acadêmicos científicos por pares 
(peer review) consiste na revisão e apontamento de 
méritos e correções por um pesquisador de área específica 
que atua como parecerista colaborador (ad hoc). A revisão 
por pares é um procedimento amplamente adotado no 
meio acadêmico científico, utilizado por periódicos para 
avaliação dos artigos submetidos, por agências de fomento 
de pesquisa para decisão sobre auxílios financeiros e por 
congressos e similares para avaliação de trabalhos que têm 
mérito para a apresentação.
A revisão por pares foi estabelecida inicialmente pela Royal 
Society Britânica, sendo considerada um dos instrumentos 
responsáveis pelo avanço do conhecimento. Uma de suas 
características é a anonimidade do parecerista, garantindo 
que sua avaliação seja imparcial. Algumas revistas e 
agências adotam ainda o procedimento “duplo-cego” que 
consiste no autor também ser mantido anônimo para o 
parecerista.

CAPI, CEP e CEUA
Na UNOESTE, o Comitê Assessor de Pesquisa Institucional 
(CAPI), o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a Comissão 
de Ética no Uso de Animais (CEUA) adotam a revisão por 
pares, zelando sempre pela anonimidade dos pareceristas 
e garantindo a imparcialidade das avaliações.
É importante salientar que este procedimento permite que 
o pesquisador discorde do parecer e responda ao avaliador 
expondo seu ponto de vista e justificativas pertinentes.
Ressalte-se também que, apesar da avaliação por 
parecerista com experiência no tema do projeto, cabe ao 
comitê, durante suas reuniões ordinárias, o parecer final.

Foi publicado o volume 1, número 1 da revista Colloquium 
Exactarum. Os artigos na íntegra estão disponíveis em 
www.unoeste.br/revistas. As revistas Colloquium Agrariae, 
Exactarum, Humanarum e Vitae estão recebendo artigos 
para avaliação. Podem ser submetidos artigos com 
resultados de pesquisas e de atividades de extensão, 
artigos de revisão, estudos de casos clínicos e outros. Seu 
Trabalho de Conclusão de curso (TCC) pode ser 
transformado em artigo e enviado para as revistas 
Colloquium. Verifique as normas no site acima.

Pesquisadores brasileiros participaram do projeto de 
sequenciamento do genoma bovino juntamente com 
pesquisadores de outros 24 países. O trabalho demorou 
seis anos, tendo identificados 22 mil genes que 
apresentam altos níveis de conservação em sua estrutura 
quando comparados ao genoma humano. Também foi 
identificado o funcionamento de genes envolvidos com a 
lactação, o metabolismo e a digestão dos bovinos. Os 35 
mil marcadores Single Nucleotide Polimorfism (SNP) 
identificados e validados possibilitaram a construção do 
Mapa Haplotípico Bovino (Hapmap Bovino). Esta é uma 
ferramenta que descreve o nível de polimorfismo e 
diversidade genética entre as 17 raças bovinas estudadas, 
dentre elas o Nelore, o Gir Leiteiro e duas espécies 
relacionadas (Anoa e Búfalo).
Bovine Genome Sequencing and Analysis Consortium et al. The genome sequence of 
taurine cattle: a window to ruminant biology and evolution. Science 2009; 
324(5926): 522-8. http://dx.doi.org/10.1126/science.1169588

Notas: colaboração da profa. Dra. Caliê Castilho. O Prof. Dr. Marcelo 
Fábio Gouveia Nogueira (UNESP, Assis e Botucatu), um dos pesquisadores 
do estudo, participará do ENEPE/ENAPI na mesa redonda sobre Clonagem 
e Transgenia no dia 20/10 às 14h00.

Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão (ENEPE) da UNOESTE
18 a 22 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, SP
Limite para envio de trabalho: 08/09/2010
http://www.unoeste.br/enepe
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O ENEPE 2010, cujo tema é “Ética e Biodiversidade: 
desafios contemporâneos da educação”, contará em sua 
abertura com a confêrencia do Prof. Dr. Renato Janine 
Ribeiro, que é Professor Titular da USP e foi Diretor geral 
de Avaliação da CAPES, membro do Conselho Deliberativo 
do CNPq e do Conselho da SBPC. A abertura acontecerá no 
dia 18 de outubro às 19 horas no teatro César Cava, no 
campus 1 da UNOESTE. 
As incrições de trabalhos estão abertas e a data limite é 8 
de setembro. As incrições para ouvintes podem ser 
efetuadas até 7 de outubro. Acesse www.unoeste.br/enepe
para verificar a programação completa, as normas para 
trabalhos e efetuar sua inscrição.


