
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

  Bolsas/Programas 
 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) oferta Bolsas de Iniciação Científica 
(Pibic) para 12 estudantes de graduação da Unoeste que 
estiverem inseridos no Programa Institucional. Também 
já foi solicitado junto Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação a participação da instituição no Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (Pibiti), além de haver interesse 
em incluir alunos do ensino médio em projetos de 
pesquisa na Universidade. 

Banco de Dados 
A Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação mantém 
parcerias com 889, sendo elas 
em convênios de estágio e 
termos de cooperação técnica. 
 

Intercâmbios 
A Unoeste por meio dos programas de 
intercâmbios Ciências sem Fronteiras, Fórmula 
Santander e Bolsas Ibero-Americanas mantém 35 
alunos em processo de aprendizagem 
internacional. A meta é chegar a 50 alunos nesse 
âmbito até o fim do ano. Já estão homologados 
pela Instituição 28 alunos de diversos cursos para 
o processo do CsF. No último edital do Fórmula 
Santander a procura por uma bolsa de estudo no 
exterior chegou a 326 inscrições e a Unoeste 
ficou entre as dez primeiras com maiores 
números de inscritos. 
 

 Pesquisa/Extensão 

Atualmente já existe uma possibilidade de usar os 
dados coletados em projetos de extensão e 
aplicá-los em pesquisas. No decorrer do 
projeto/programa podem acontecer alterações, 
com isso a única saída é trabalhar com dados 
retroativos, além de informar que a pesquisa já 
foi desenvolvida. E ao término de cada cadastro o 
docente já recebe a informação que deverá 
apresentar resultados. 

 

 

 
Participantes: Presidente – Angelita Ibanhes de Almeida 
Oliveira Lima, vice-presidente – Adilson Eduardo Guelfi, 
membros – Adriana Falco de Brito, Antônio Fluminhan Júnior, 
Aparecida Martinez de Oliveira, Augusta Boa Sorte Oliveira 
Klebis, Fábio Fernando Araújo, Graziella Plaça Orosco de 
Souza, Homéro Ferreira, Jair Rodrigues Garcia Júnior, Luciana 
Oliveira da Silva Lorençon, Maria Eliza Nigro Jorge, Patrícia 
Alexandra Antunes, Rachel Lopes de Queiroz Chacur 
Regina Liberati Silingovschi, Renata Navarro Cassu, Rosângela 
Cristóvão Ferreira, Rosilene Martins Viel, Silvério Takao 
Hosomi, Tadeu Alcides Marques, Wilson Roberto Lussari.
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Centro de Idiomas 
Ainda em análise a Câmara de 
Pós-graduação, Pesquisa e 
Extensão estuda a possibilidade 
de criação de um Centro de 
Capacitação de Idiomas.  
 
 
 
 
 

NAI 
O Núcleo de Acessibilidade de Inclusão (NAI), está 
em etapa final de formulação do regulamento, 
com cópia remetida aos integrantes da Capex 
para possíveis sugestões, antes que o documento 
seja remetido à apreciação da Reitoria. Após a 
oficialização seus integrantes formularão o plano 
gestor para realizações de ações que incluirão 
treinamentos e capacitações de professores e 
outros funcionários da universidade. 
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CPA 
 A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Pró-
reitoria Acadêmica (Proacad) destaca que a 
escolha de estudantes ingressantes da Unoeste 
recai em mais de 80% sobre a qualidade do 
ensino. O questionário foi aplicado neste segundo 
semestre de 2014. 
 

Reunião de Avaliação do Encontro de Ensino, Pesquisa 

e Extensão da Unoeste -  Enepe 2014. 

02 de Dezembro – ás 9hs – no Bloco B2 


