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Cadastramento de PEIC e PROBIC (com custos)
No período de 5 de março a 8 de maio está
disponibilizado no Sistema Gestor de Pesquisa (SGP) o 
cadastramento de projetos de iniciação científica PEIC 
e PROBIC com custos (bolsas para alunos, aquisição 
de materiais e auxílio ao professor pesquisador).
Ressaltamos a importância de que os participantes 
leiam atentamente o Regulamento do Programa de 
Iniciação Científica (disponível na página de 
Pesquisa), principalmente no que se refere ao 
compromisso de desenvolver o projeto após a 
aprovação e necessidade de divulgação dos 
resultados na forma de apresentação em eventos 
científicos e/ou publicação em revistas científicas. 

Calendário

A partir de março, fica disponível uma nova funcionalidade 
no SGP, em atendimento às sugestões dos pesquisadores.
Agora é possível que o aluno realize o cadastramento do 
projeto. Para isso, os passos são: (1) o professor 
responsável acessa o SGP, preenche as informações iniciais 
e os nomes dos participantes, habilitando-os ao 
preenchimento; (2) o aluno acessa, completa o 
preenchimento dos dados e insere o projeto; (3) o 
professor responsável acessa novamente o SGP, confere as 
informações e envia o projeto online; (4) finalmente, o 
professor ou o aluno (com ciência do professor) podem 
preencher o cronograma e  imprimir os documentos. Após 
a obtenção das assinaturas dos documentos, estes devem 
ser entregues na CCPq para o recebimento do protocolo.

18º Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia
22 a 25 maio 2012 - Centro de Convenções Sul América, Rio de Janeiro.
Limite para envio de trabalhos: 2 abril 2012
Mais informações: www.cbgg2012.com.br

1º Encontro Nacional de Epidemiologia Veterinária
10 a 13 julho 2012 - FMVZ da USP, São Paulo
Limite para envio de trabalhos: 30 março 2012
Mais informações: http://vps.fmvz.usp.br/eventos

10º Congresso Internacional de Biologia Celular
25 a 28 julho 2012 - Rio Centro Convention Center, Rio de Janeiro
Limite para envio de trabalhos: encerrado em 30 janeiro 2012
Mais informações: http://www.ruralcentro.com.br/eventos/2102/congresso-
internacional-de-biologia-celular-2012
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Professores e alunos da UNOESTE e de outras instituições 
estão convidados a submeter artigos para avaliação e 
publicação nas revistas Colloquium Agrariae (Qualis B4), 
Exactarum, Humanarum (Qualis B4) e Vitae.
Todos os artigos publicados recebem o número DOI 
(identificador de objetos digitais), garantindo o acesso 
online ao conteúdo completo e maior visibilidade. 
A publicação do trabalho de conclusão de curso (TCC) 
garante um diferencial a mais no currículo. Veja as normas 
e submeta seu artigo em www.unoeste.br/revistas

A neurogênese (surgimento de novos neurônios) é bastante 
estudada em razão de seu potencial terapêutico para os vários 
problemas do sistema nervoso (SN). Recentemente, Lee et al. 
observaram a neurogênese no hipotálamo a partir de tanicitos 
(tipo de célula da glia; de suporte do SN). A neurogênese, que 
ocorreu em camundongos já adultos, foi estimulada pelo 
consumo de uma dieta rica em gordura e os novos neurônios 
(que representavam um número quatro vezes maior que o 
normal) passaram a regular o consumo alimentar e gasto de 
energia. Por isso, essa população de células pode promover o 
armazenamento de gordura corporal. Na continuidade do estudo, 
os pesquisadores conseguiram bloquear a neurogênese, mesmo 
mantendo a dieta rica em gordura. Esse bloqueio provocou 
alterações no metabolismo e no peso corporal dos camundongos. 
Este estudo demonstra a possibilidade de neurogênese em uma 
região específica do cérebro e também que o processo pode ser 
desencadeado por uma dieta tipicamente ocidental.

Lee DA et al. Tanycytes of the hypothalamic median eminence form a 
diet-responsive neurogenic niche. Nature Neuroscience 2012 [march 25, 
Epub ahead of print]. http://dx.doi.org/10.1038/483513c
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