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Sistema Gestor de Pesquisa (SGP)
Cadastro de projetos
O Sistema Gestor de Pesquisa (SGP) para
cadastramento e tramitação online dos projetos de
pesquisa foi implantado na CCPq em parceria com a
Coordenadoria de WEB há exatamente um ano.
Desde o início, o SGP se mostrou bastante prático
para os pesquisadores e para o pessoal da CCPq. O
SGP já foi sensivelmente aprimorado ao longo desse
período e esse processo tem sido contínuo.
Atualmente estão sendo cadastrados os projetos PEIC
com custos (ver calendário) e demais projetos que
têm fluxo contínuo.

Relatórios de projetos finalizados
Já está disponível no SGP o formulário simplificado
para preenchimento dos relatórios finais dos projetos
concluídos. Além do preenchimento do formulário, os
pesquisadores devem anexar (online) o relatório final
(arquivo Word) e entregar na CCPq os comprovantes
de publicação e apresentação (inclusive no ENEPE)
dos resultados. Da mesma forma que os projetos, os
relatórios terão tramitação online para avaliação.

Calendá
Calendário CCPq

(PEIC com custos)

Fases

Início

Final

01 março

10 maio

Avaliação

Maio

Julho

Divulgação das avaliações

Julho

Agosto

Agosto

Outubro

Cadastramento

Aquisição de equipamentos
e material (previsão)

Destaque da ciência
Artigo de Fersht na revista PNAS discute qual o
journal científico mais influente. O Impact Factor (IF)
é o índice mais conhecido, porém não o mais
confiável entre 39 índices de avaliação que existem,
afirma o autor. Atualmente tem sido bastante
considerado o EigenfactorTM (www.eigenfactor.org).
Enquanto, o IF considera apenas a relação entre
artigos publicados e média de citações em outros
artigos, o Eigenfactor analisa melhor quanto uma
citação provoca uma sequência de buscas em cadeia
por outros artigos, numa dinâmica bem característica
da internet.
Fersht A. The most influential journals: Impact Factor and Eigenfactor. PNAS 2009;
106(17): 6883-4. DOI: http://dx.doi.org/10.0.4.49/pnas.0903307106

Eventos de destaque
Revistas Colloquium
As revistas Colloquium Agrariae (ciências agrárias),
Exactarum (ciências exatas e engenharias),
Humanarum (ciências humanas e sociais aplicadas) e
Vitae (ciências biológicas e da saúde) estão
recebendo submissões de artigos com resultados de
pesquisas científicas e de TCC de graduação e pósgraduação. São aceitos para avaliação artigos
originais (com resultados) e também revisões de
literatura.
Normas das revistas, submissões e mais detalhes
podem ser encontrados em www.unoeste.br/revistas
ou pelo e-mail editoracao@unoeste.br
Responsáveis pelo Informe CCPq
• Ana Carla Lopes Giroti
• José Renato de Almeida
• Prof. Dr. Jair R. Garcia Junior
• Joyce Carvalho de Andrade
• Profa. Dra. Zizi Trevizan

XXV Reunião Anual FESBE 2010 (internacional)
25 a 28 de agosto de 2010 - Águas de Lindóia, SP
Limite para envio de trabalho: 10/04/2010
http://www.fesbe.org.br/fesbe2010/
III Congresso Internacional de Especialidades Pediátricas
28 a 31 de agosto de 2010 - Curitiba, PR
Limite para envio de trabalho: 15/05/2010
http://www.crianca2010.com.br/
37º Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária
26 a 30 de julho de 2010 - Rio de Janeiro, RJ
http://www.sbmv.org.br/
VI Congresso Internacional de Educação Infantil
21 a 23 de julho de 2010 - Rio de Janeiro, RJ
Limite para envio de trabalho: 30/04/2010
http://www.metodoeventosrio.com/asbrei/
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