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Projetos de pesquisa
Dois anos do SGP
O Sistema Gestor de Pesquisa (SGP) completou dois anos
de funcionamento no mês de março. O SGP foi
desenvolvido pela Coordenadoria de WEB, sob supervisão
do prof. Eduardo Rizzo e com acompanhamento da CCPq.
A submissão online dos projetos de pesquisa permitiu a
diminuição da entrega de papéis (exceção para aqueles
com assinaturas) e maior agilidade na tramitação,
avaliação pelos pareceristas e reformulação pelos autores.
No período de dois anos foram cadastrados 637 projetos,
sendo 73% deles de iniciação científica (PROBIC e PEIC). As
impressões dos pesquisadores e pareceristas têm sido
positivas, em sua maioria.

Reformulações de projetos
A CCPq, com a intenção de aprimorar e agilizar a reavaliação dos
projetos de pesquisa, está adotando o método de ressaltar as
correções no texto e enviar carta resposta. É um método
amplamente difundido em revistas científicas, utilizado pelo
autor que, ao reformular o texto de acordo com as sugestões do
parecer, ressalta as correções utilizando a ferramenta do Word
“cor do realce do texto”. Em seguida, elabora uma carta resposta
ao parecerista, pontuando as correções realizadas e/ou
justificando as correções que não julgue pertinentes. Dessa
forma, diminuem as dúvidas sobre o entendimento do parecer e
das reformulações.

NIPEM
O Núcleo Institucional de Pesquisas Multidisciplinares
(NIPEM) realizou no início de fevereiro, com apoio das PróReitorias Acadêmica e de Pesquisa e Pós-Graduação o I
Workshop Institucional de Metodologia da Pesquisa
Científica. Participaram representantes de todos os cursos
e as discussões sobre iniciação científica e TCC foram
bastante produtivas. Desde março, têm sido realizados,
quinzenalmente, os Seminários do NIPEM, abertos a toda
comunidade acadêmica (www.unoeste.br/nipem). Caso
tenha interesse em participar dos projetos de pesquisa,
entre em contato, pelo no e-mail nipem@unoeste.br
O NIPEM também já conta com sua identidade visual.

Revistas Colloquium
Estão disponíveis online o vol. 5, núm. 1 da Colloquium
Agrariae, o vol. 2, núm. 1 da Colloquium Exactarum, o vol.
6, núm. 1 da Colloquium Humanarum e o vol. 2, núm. 1 da
Colloquium Vitae. Todas com livre acesso à publicação
prévia.
As revistas Colloquium Agrariae, Exactarum, Humanarum e
Vitae recebem artigos em fluxo contínuo e as publicações
na íntegra estão disponíveis em www.unoeste.br/revistas.

Destaque da ciência
A construção de um dispositivo dotado de inteligência
artificial é um objetivo antigo, cujo maior divulgador talvez
tenha sido Arthur C. Clarck com seu livro “2001: uma
odisséia no espaço”. Possuir inteligência significa fazer
inferências mentais que vão muito além dos conceitos de
aprendizagem, aquisição de linguagem e estabelecimento
de relações causais. Em artigo recente, Tenenbaum et al.
descrevem a utilização do método de engenharia reversa –
análise da estrutura, função e operação para descobrir os
princípios tecnológicos de equipamentos – para o melhor
entendimento da aprendizagem humana e do
desenvolvimento cognitivo. Os autores discutem que as
inferências que os sistemas computacionais podem realizar
por meio de análises probabilísticas devem ser ainda muito
aprimoradas com conceitos de hierarquia e representações
reflexíveis, ou seja, abstrações. Estas, certamente,
constituem parte da natureza e origem do pensamento
humano.
Tenenbaum et al. How grow a mind: statistics, structure, and abstraction.
Science 2011;331(6022):1279-85. http://dx.doi.org/10.1126/science.1192788

Evento de destaque
10a Jornada de Análise do Comportamento
22 a 22 de maio de 2011 – UFSCar, São Carlos, SP
Limite para envio de trabalhos: 24/04/2011
Mais informações: http://www.jac.ufscar.br
36o Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia
15 a 19 de outubro de 2011 – Foz do Iguaçu, PR
Limite para envio de trabalhos: 02/08/2011
Mais informações: http://www.sbicongressos.com
16o Encontro Nacional de Química Analítica
23 a 26 de outubro de 2011 – Campos do Jordão, SP
Limite para envio de trabalhos: 18/04 a 03/07/2011
Mais informações: http://www.usp.br/enqa2011
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