
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

 
Projetos de Pesquisa e/ou Extensão 
Projetos de pesquisa e extensão podem ser 
complementares, se forem desenvolvidos simultaneamente 
ou sequencialmente. Para que isso ocorra é necessário que 
um projeto de extensão evolua para uma de pesquisa e um 
projeto de pesquisa se torne um concretize em extensão.  
São três formas de vinculação: 1ª) projetos de extensão e de 
pesquisa são desenvolvidos simultaneamente; 2ª) projeto 
de extensão evolui para projeto de pesquisa; e 3ª) projeto 
de pesquisa realize projeto de extensão. Dessa maneira 
pesquisa e extensão podem ser desenvolvidas de forma 
conjunta, integrando as duas fontes de obtenção de 
resultados e discussões, conforme o coordenador da 
Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq), doutor Jair 
Rodrigues Garcia Júnior.  

 Mais informações, procurar a CCPq no bloco B-2,    
telefone (18) 3229-2079. 
 

 

 

Agenda 
Próximas reuniões Capex: 
06 de maio 
02 de setembro 
17 de novembro 
 

  Projeto Rondon 
O Ministério da Defesa Nacional anunciou que a 
Unoeste foi selecionada a participar do Projeto 
Rondon 2015. Com duas equipes classificadas e 
dentre elas uma selecionada, dois professores e 
oito alunos farão parte da Operação Bororós, para 
prestar serviços à comunidade de Acorizal (MT), 
de 5 mil habitantes, juntamente com a PUC do 
Paraná. 
As propostas foram articuladas pela Pró-reitoria 
de Extensão e Ação Comunitária (Proext), onde se 
iniciou um trabalho em equipe envolvendo 
professores para preparar a parte técnica sobre as 
atividades exigidas pelo projeto do governo 
federal.  
A equipe de alunos representantes da Unoeste 
será formada após os critérios de seleção 
descritos no edital interno com avaliações clínica, 
psicológica e odontológica. Para acompanhar os 
alunos, os docentes são Raquel Mori Pires de 
Camargo (coordenadora), Willyz Tristão (adjunto) 
e Débora Godoy Galdino (reserva). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Participantes: Presidente – Angelita Ibanhes de Almeida Oliveira 
Lima, Vice-presidente – Adilson Eduardo Guelfi, membros – 
Adriana Falco de Brito, Antônio Fluminhan Júnior, Aparecida 
Martines de Oliveira, Carlos Eduardo Assumpção de Freitas, Célia 
Silva Santos, Graziella Plaça Orosco de Souza, Gustavo Maia Souza, 
Jair Rodrigues Garcia Júnior, Luciana Oliveira da Silva Lorençon, 
Maria Eliza Nigro Jorge, Patrícia Alexandra Antunes, Raimunda 
Abou Gebran, Regina Liberati Silingovschi, Renata Navarro Cassu, 
Rosilene Martins Viel e Wilson Roberto Lussari.  
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Especialização 
No dia 14 de março acontecerá 
a Aula Magna dos cursos da pós 
lato sensu.  
 
 
 
 
 

Reunião: 

04/03/2015 

 

Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Unoeste - Enepe 2015 

Reunião 10 de março, 9h, sala 308, bloco B-2 

Notas 
 A Unoeste conta com novo doutorado: o de 

Fisiopatologia e Saúde Animal. Estão abertas 
inscrições para alunos regulares e especiais. 
 

 Serão publicadas pela CCPq e PRPPG novas 
regras para os programas institucionais de 
apoio a iniciação científica. 

 
 

 

Niex 

O Regulamento do Núcleo Institucional de 

Extensão (Niex) está em fase de aprovação pelos 

membros da Capex. Aprovado será encaminhado 

à Reitoria. O Niex tem natureza multi e 

interdisciplinar, composto por professores 

extensionistas e pesquisadores da Unoeste. 

Também permite participações de estudantes e 

membros externos. Suas ações são articuladas 

pela Pró-reitoria de Extensão e Ação Comunitária 

(Proext). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


