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Divulgação em eventos e revistas científicas
A pesquisa científica deve ter sempre como ponto de 
partida um problema a ser solucionado. A partir do 
problema é elaborado um projeto de pesquisa que inclui a 
contextualização do problema, justificativa, objetivo e 
metodologia. O passo seguinte é o desenvolvimento e a 
obtenção dos dados, os quais são, em seguida, analisados e 
interpretados para se chegar às conclusões. O passo final é
a divulgação, tão importante quanto as etapas anteriores. 
Esta deve ser realizada com a apresentação dos resultados 
e conclusões em eventos científicos (congressos, simpósios 
etc) e com a publicação em revistas científicas.
Órgãos do governo (MEC, CAPES) e agências de fomento à
pesquisa (CNPq, FAPESP) sempre consideram a divulgação
(publicações) das pesquisas em suas avaliações e 
concessões de auxílios. Por isso a importância da 
divulgação da pesquisa realizada para o desenvolvimento 
dos cursos e obtenção de boas avaliaçãos (MEC, Guia do 
Estudante). Muitos dos TCCs das graduações têm sido 
cadastrados na CCPq e, após o desenvolvimento, os 
resultados têm sido submetidos para publicação nas 
Revistas Colloquium da UNOESTE.
Quando todas as etapas (do cadastramento do projeto à
apresentação em evento e publicação em revista) de uma 
pesquisa científica são completadas, o aluno, o orientador, 
o curso e a instituição têm muito a ganhar. 

A divulgação dos resultados de uma pesquisa em um 
periódico científico é sempre importante, porém, de 
acordo com a qualidade do periódico, a publicação pode 
ter maior ou menor relevância. Existem vários índices para 
qualificar os periódicos, sendo um dos mais conceituados o 
Fator de Impacto (IF). É um índice bibliométrico, calculado 
a partir do número de artigos publicados e do número 
médio de citações que cada artigo recebe em outras 
publicações. A Thomson Reuters realiza a avaliação, que é
publicada, anualmente, pelo Journal Citation Reports (JCR). 
No site da Associação Brasileira de Editores Científicos 
(ABEC - http://www.abecbrasil.org.br) está disponível o 
Fator de Impacto dos periódicos brasileiros, referente ao 
ano de 2010.

CCPq com colaboração do Prof. Dr. Robson Quintilio (FIPP)

2º Simpósio de Neonatologia Veterinária
18 a 20 maio 2012 - campus da UNESP de Botucatu
Limite para envio de trabalhos: 18 abril 2012 
Mais informações:
www.fmvz.unesp.br/Eventos/Neonatologia/int_evento_neonato.php 

8º Congresso Bras. de Cérebro, Comportamento e Emoções
2 a 5 maio 2012 - Centro Convenções Frei Caneca, São Paulo
Limite para envio de trabalhos: 8 março 2012 
Mais informações: http://www.cbcce.com.br

Curso Internacional de Semente: fisiologia e produção
24 a 26 abril 2012 - Fazenda Experimental Lageado, Botucatu
Mais informações: www.fepaf.org.br/ - (14) 3882-6300.
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Todos os trabalhos apresentados no ENEPE 2011 estão 
publicados em números especiais das Revistas Colloquium, 
disponibilizados no CD do evento e também online 
(Suplementos).
Também informamos que o cadastramento dos artigos das 
Revistas Colloquium na base CrossRef para obtenção do 
número DOI (indentificador de objetos digitais) já está
sendo finalizado. 
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

Uma proteína relacionada com desintoxicação celular pode ter papel no 
envelhecimento. A membrana celular é seletiva, por isso, muitas 
moléculas dependem de proteínas inseridas na membrana para entrada 
ou saída da célula. Uma dessas proteínas, a proteína transportadora e de 
resistência a múltiplas drogas (MDR), foi identificada em células tumorais, 
tendo a função de protegê-las das drogas quimioterápicas. Porém, a MDR 
está presente em outras células com a função de desintoxicação e 
resposta ao estresse. No estudo de Eldakak et al., publicado na Nature 
Cell Biology, foi verificada a capacidade de proliferação de leveduras 
(células mais simples) de acordo com a presença da MDR. Foram criadas 
linhagens mutantes de leveduras. Aquelas sem o gene para produção da 
MDR tiveram sua vida reprodutiva diminuída em até 66%. Por outro lado, 
aquelas que receberam uma cópia extra do gene para produção da MDR 
tiveram sua vida reprodutiva aumentada em até 20%. Acredita-se que nas 
células humanas, inclusive células tronco, a MDR possa ter um papel 
semelhante na manutenção da homeostase (equilíbrio), da capacidade 
de replicação e longevidade.

Amr Eldakak et al. Asymmetrically inherited multidrug resistance 
transporters are recessive determinants in cellular replicative ageing. 
Nature Cell Biology 2010;12:799-805. http://dx.doi.org/10.1038/ncb2085


