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Calendário da CCPq para projetos (com custos)
Encontra-se disponível na página da Unoeste, em Pesquisa, o 
calendário (abaixo) para cadastramento de projetos com custos 
(PEIC no primeiro semestre e PEIC/PROBIC no segundo 
semestre). Projetos com custos incluem a solicitação para 
aquisição de equipamentos e materiais (dentro de limites 
orçamentários) e o auxílio para o professor pesquisador. No 
segundo semestre, o PROBIC inclui também uma bolsa para os 
alunos de graduação participantes.

Preenchimento correto do orçamento no SGP
A CCPq e o CAPI têm observado uma situação comum nos 
orçamentos dos projetos. Quando o material a ser utilizado se 
encontra no estoque do laboratório, alguns pesquisadores 
colocam como “Fonte de recurso” a opção “Disponível”. Porém, 
apesar da disponibilidade, o material deve ser reposto após o 
uso. Por isso, a opção correta é “Aquisição pela Unoeste”, 
entrando como item a ser adquirido pela Unoeste.

Foi definido o tema do ENEPE 2011: “A construção do 
conhecimento na sociedade da informação”. O evento 
ocorrerá no período de 17 a 21 de outubro nos campi da 
UNOESTE. As inscrições iniciam em maio e terminam em 3 
de outubro. A data limite para envio de trabalhos será 13 
de setembro. 
Em breve, o site do ENEPE estará disponível com as 
informações para inscrição.

Situações de estresse psicológico e fisiológico são muito comuns 
no cotidiano. A ativação do sistema neuroendócrino e 
comportamental reflete no metabolismo e nas reações 
emocionais para adaptação à situação. Entretanto, algumas 
pessoas têm dificuldade de retornar ao estado pré-estresse, 
mantendo-se ansiosas, com humor alterado e propensas a 
doenças. Estudo de Kuperman et al. teve o objetivo de 
indentificar o fator responsável pelo retorno ao estado pré-
estresse. Para isso, usaram um modelo de camundongo 
transgênico (Knock out) inapto a produzir as proteínas urocortina-
1, 2 e 3. Quando submetidos ao estresse, ambos grupos (controle 
e transgênicos) responderam da mesma forma. Porém, após 24 
horas, apenas o grupo controle retornou ao estado pré-estresse. 
Os pesquisadores concluíram que a urocortina-3 é o 
neuromodulador responsável pelo “deligamento” do estresse. Os 
resultados podem ser úteis no entedimento de estados de 
alteração de humor, depressão, ansiedade, anorexia e doenças 
metabólicas relacionadas ao estresse.
Kuperman et al. Perifornical Urocortin-3 mediates the link between 
stress-induced anxiety and energy homeostasis. PNAS 2010; 107(18): 
8393-8. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1003969107 

3º Congresso Brasileiro de Educação
4 a 7 de julho de 2011 – Bauru, SP
Limite para envio de trabalhos: 23/03/2011
Mais informações: www.fc.unesp.br/cbe

7º Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade Humana
26 a 29 de maio de 2011 – Rio Claro, SP
Limite para envio de trabalhos: 13/03/2011
Mais informações: www.rc.unesp.br/ib/simposio/index.php

VIII Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância
3 a 5 de outubro de 2011 – Ouro Preto, MG
Limite para envio de trabalhos: 16/05/2011
Mais informações: http://www.unirede.br
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Estão disponíveis online o vol. 6, núm. 1 da Colloquium 
Humanarum (publicação prévia) e o vol. 2, núm. 1 da 
Colloquium Vitae (publicação prévia). Em breve, também 
serão publicados novos números das revistas Colloquium 
Agrariae e Exactarum.
As revistas Colloquium Agrariae, Exactarum, Humanarum e 
Vitae estão recebendo artigos e as publicações na íntegra 
estão disponíveis em www.unoeste.br/revistas.

Sugestão de leitura: O livro “Dicas para redação científica”
(Editora Cultura Acadêmica) do professor Gilson Luis 
Volpato está disponível na Rede de Bibliotecas da Unoeste.

Reformulações de projetos
Alguns dos projetos PROBIC e PEIC com custos cadastrados no 
segundo semestre de 2010 ainda estão na situação de  
“reformulação pelos autores”. É importante a rapidez na 
reformulação para aprovação do projeto, pois a CCPq deve enviar 
a lista dos professores e alunos que receberão auxílio e bolsa 
para o Departamento de Pessoal e Tesouraria da Unoeste até o 
final de março.
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