
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

 
Ibero-Americanas 

 

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander 

Universidades recebeu 553 inscritos da Unoeste.  

Passaram pela primeira etapa de seleção 289 alunos. O 

que por si só é muito expressivo, considerando 7 como 

a nota de corte, sendo 10 bolsas para intercâmbio. As 

entregas de documentos ocorreram até 15 de junho, 

restando que sejam avaliados. Os 20 melhores 

classificados passarão por entrevistas, para escolha. O 

resultado final está previsto para o dia 30 de junho. Os 

classificados poderão optar por viajar no segundo 

semestre deste ano ou no primeiro semestre de 2016. 

 

 

 
Prosup 
A Unoeste permanece 
contemplada pela Capes com 
30 bolsas e 42 taxas do 
Programa de Suporte à Pós-
Graduação de Instituições de 
Ensino Particulares (Prosup), 
beneficiando alunos dos 
Mestrados e Doutorados. São 
72 benefícios no total. 
 

Auxílio 
Por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação, a Unoeste analisa a criação do 
Escritório de Apoio à Pesquisas e a alteração de 
infraestrutura de laboratórios utilizados nos 
Programas de Mestrados e Doutorados.  
 
 O escritório terá como função atender e dar 

apoio ao docente pesquisador em projetos de 
pesquisa, deixando questões administrativas 
com o escritório. Também terá por princípio 
atuar na prestação de serviços aos 
pesquisadores em processos de inovação. Suas 
ações estão sendo elaboradas em conjunto 
com a Coordenadoria Central de Pesquisa 
(CCPq). 
 

 As alterações na infraestrutura da instituição 
visam aprimorar e aumentar os resultados e o 
impacto de pesquisas, conforme o pró-reitor 
doutor Adilson Eduardo Guelfi.  

 

 

 
 
 
 
 
 
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, Camélia Santina Murgo Mansão, Célia Silva 
Santos, Fábio Fernando de Araújo, Glaucia Prada Kanashiro, 
Graziella Plaça Orosco de Souza, Homéro Ferreira, Jair Rodrigues 
Garcia Júnior, Luciana Oliveira da Silva Lorençon, Maria Eliza Nigro 
Jorge, Patrícia Alexandra Antunes, Rachel Queiroz Lopes Chacur, 
Regina Liberati Silingovschi, Renata Navarro Cassu, Rosilene 
Martins Viel e Wilson Roberto Lussari.  
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Reunião: 

03/06/2015 

 

Encontro de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

da Unoeste  
Enepe 2015 

 
Reunião 11 de Agosto  

às 9h - sala 308 - B2 

Rondon 

A Unoeste já está devidamente cadastrada no site 
do Ministério da Defesa. Foram 35 alunos 
inscritos de 14 cursos e 10 alunos selecionados, 
sendo oito titulares e dois suplentes.  A equipe 
que representará a instituição tem como 
supervisores os professores Raquel Camargo e 
Willys Tristão, todos em fase de treinamentos 
,que acontecem semanalmente.  São 23 ações 
planejadas que serão desenvolvidas de 13 a 24 de 
julho, em Acorizal/MT. 

Pibic 

Em sua quinta edição, o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) recebeu 42 
inscrições, com projetos de professores e alunos 
de 20 cursos. Na primeira quinzena de junho 
ocorreu a seleção, com as distribuições das bolsas 
por área do conhecimento, conforme do edital. 
Coube ao professor orientador escolher a área em 
que competiu.  

  

 
 
 
 

 

 


