
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

BOLETIM CAPEX  

 Câmara de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão  

 

A Capex é um órgão de natureza consultiva e deliberativa, destinado a analisar e decidir sobre matérias e 

processos vinculados à pós-graduação stricto sensu e lato sensu, pesquisa e extensão. 

Propostas de doutorados 
A Unoeste submeteu à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do Ministério da 

Educação, a proposta de criação de dois novos doutorados: 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e Ciência 

Animal. 

Em ambos os casos, os grupos de docentes foram reforçados, 

incluindo novas contratações. Várias foram as providências 

tomadas e os coordenadores acreditam nas aprovações das 

propostas. 

Atualmente, a universidade possui na pós-graduação stricto 

sensu o doutorado em agronomia (único do Brasil em 

instituição privada) e os mestrados em Agronomia, 

Educação, Ciência Animal e Meio Ambiente.  

Enepe  

O Encontro de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da 

Unoeste acontecerá de 20 a 23 

de outubro na Unoeste. 

 

Banco de Dados 

Todos os convênios da 

Unoeste estão disponíveis no 

portal da instituição , na 

página da Relações 

Interinstitucionais e são 

válidos para todos os cursos. 

CPA 

No mês de outubro de 2014 a Comissão Própria de 

Avaliação aplicará a avaliação docente. Na data 

prevista os alunos avaliarão os professores, desta vez, 

o discente avaliará somente o corpo docente 

respectivo ao semestre em que está matriculado. A 

avaliação ocorrerá de seis a vinte de outubro com os 

cursos de bacharelado e de 27 de outubro a seis de 

novembro com os de licenciatura. 

Intercâmbios 

Estão abertas as inscrições para o Programa 

Ciências sem Fronteiras com mais de 12 mil vagas 

para diversos países. 

O edital 2015 está no site da Unoeste na página 

das Relações Interinstitucionais e as inscrições 

irão até 30 de setembro. 

Novo edital de seleção do Programa Fórmula 

Santander tem um curto prazo para a escolha do 

aluno indicado. São três etapas e além dos alunos 

de graduação o edital também estará aberto para 

os de pós-graduação, mestrandos e doutorandos 

terão a oportunidade de concorrer à bolsa. 

 

 

 

Participantes da assembleia: Presidente – Angelita Ibanhes 

de Almeida Oliveira Lima, vice-presidente – Adilson Eduardo 

Guelfi, membros – Antônio Fluminhan Júnior, Aparecida José 

Martines de Oliveira, Célia dos Santos Silva, Graziella Plaça 

Orosco de Souza, Gustavo Maia Souza, Jair Rodrigues Garcia 

Júnior, Luciana Oliveira da Silva Lorençon, Maria Eliza Nigro 

Jorge, Rachel Lopes de Queiroz Chacur e Regina Rita Liberati. 

Silingovschi, Renata Navarro Cassu, Rosângela Cristóvão 

Ferreira e Wilson Roberto Lussari.  
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Reunião 

A próxima Reunião da Capex 

será no dia 4 de novembro de 

2014, na sala 210 no bloco B2, 

no Campus II da Unoeste. 

 

 

Regulamentação 

O regulamento do Núcleo de 

Pesquisa em Saúde (Nipes) já 

está concluído e  aguarda 

homologação pela Reitoria. 

 

 

Acessibilidade 

 Encontra-se em fase de estruturação o Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão (NAI), com a elaboração 

do regulamento que será levado à apreciação da 

Reitoria. 

 

Reunião: 

19/08/2014

Capacitação 

 A Rede de Bibliotecas está ofertando uma 

capacitação para os alunos facilitando o acesso às 

bases de periódicos disponíveis. São 68 novas 

bases para pesquisas que podem ser acessadas 

dentro e fora da instituição. As capacitações 

ocorrem na biblioteca com o horário agendado. 

Controle 

A Unoeste fará o levantamento sobre o 

envolvimento de docentes participantes em 

espaços de Controle Social; os eleitos, os 

indicados e os convidados para organizações de 

classe afins. 


