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Avaliação da CCPq
A UNOESTE valoriza e realiza por meio de sua 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) avaliações pela 
própria comunidade acadêmica nos diversos setores, 
buscando o aprimoramento contínuo dos serviços. 
Em consonância com essa política, a CCPq, em 
parceria com a Coordenadoria de WEB, já tem em 
funcionamento no Sistema Gestor de Pesquisa (SGP) 
um formulário para avaliação dos processos de 
cadastramento e tramitação dos projetos, bem como 
dos serviços prestados pela CCPq.
O formulário de avaliação da CCPq é disponibilizado 
aos pesquisadores na ocasião de preenchimento do 
relatório final do projeto de pesquisa. No formulário 
há questões objetivas para a atribuição de notas 
sobre itens específicos e também espaço para que o 
pesquisador realize suas críticas, elogios e ofereça 
sugestões para o aprimoramento dos serviços.

Renovação do CAPI
O Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) é
integrado por professores doutores da UNOESTE, 
tendo como função auxiliar a CCPq na avaliação de 
projetos e também na discussão e deliberação sobre 
assuntos relativos à pesquisa institucional.
O CAPI reune-se mensalmente com a presença de 
representantes das diversas áreas do conhecimento. 
Neste primeiro semestre houve renovação de alguns 
integrantes e também ingressaram representantes da 
Biologia, Comunicação, Educação, Farmácia, 
Fonoaudiologia, Matemática e Zootecnia, os quais se 
juntaram aos representantes das demais áreas.

O código de identificação de objetos digitais (DOI) é promovido 
pela International DOI Foundation como estrutura comum de 
gerenciamento de conteúdo e propriedade intelectual em meio 
digital. De acordo com a Assessoria de Comunicação do CNPq, o 
DOI garante maior confiabilidade à informação cadastrada no 
Currículo Lattes e acesso integral ao artigo publicado pelos 
pesquisadores. As revistas Colloquium estão solicitando que o 
código DOI seja adicionado às referências dos artigos submetidos 
e está buscando a implantação do código DOI em seus artigos. 

Anunciada a produção da primeira célula semi-
sintética por J. Craig Venter e sua equipe. Os 
pesquisadores criaram um cromossomo com 
sequências de DNA e o transferiram para uma 
bactéria, fazendo com que essa célula passasse a ser 
controlada pelo cromossomo sintético. A célula 
passou a produzir proteínas e se replicar de acordo 
com o comportamento de uma célula normal. 
Já há alguns anos a biotecnologia permite a 
manipulação do genoma de bactérias para produção 
de proteínas específicas como hormônios, por 
exemplo. A técnica de Venter e equipe permitirá a 
“personalização” de genomas e, provavelmente, a 
criação de células humanas no futuro.
Gibson DG. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized 
genome. Science May 20, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1190719

ENEPE
18 a 22 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, SP
Limite para envio de trabalho: 08/09/2010
http://www.unoeste.br/enepe

XVIII COMEPP (integrado ao ENEPE 2010)
14 a 16 de outubro de 2010 – Presidente Prudente, SP
Limite para envio de trabalho: 08/09/2010
http://www.comepp.com.br

18º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
22 a 25 de setembro de 2010 - Curitiba, PR
http://www.sbfa.org.br/fono2010/
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Fases 1/8 a 
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Estudantes R$ 30,00 R$ 35,00

Docentes R$ 45,00 R$ 50,00

Demais 
profissionais
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Incrições abertas para o ENEPE 2010. Veja a tabela de 
valores e antecipe sua inscrição: www.unoeste.br/enepe


