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A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação é um órgão assessor da Reitoria, responsável pela 

coordenação, supervisão e motivação das atividades de pesquisa e ensino de Pós-graduação na Fundação 
Centro Universitário Estadual da Oeste (UEZO).  
 A atual gestão, iniciada em 04/02/2013, tem com a principal proposta a consolidação da política 
de qualificação e pesquisa, promovendo a organização da infraestrutura de pesquisa e de laboratórios 
didáticos. Durante estes seis meses algumas ações foram realizadas na tentativa de atingir estes 
objetivos, tais como: 

1. Cadastramento junto ao CNPQ para acesso à Amostra de Componentes do Patrimônio Genético, 
assegurando que as atividades de pesquisa científica, bioprospecção e desenvolvimento 
tecnológico, realizadas pela UEZO estejam em concordância com a legislação; 

2. Instituição do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) e credenciamento do Biotério no Conselho 
Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA); 

3. Cadastramento da UEZO no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ permitindo o cadastramento 
de líderes de grupo, pesquisadores e estudantes na base de dados que contêm informações sobre 
os grupos de pesquisa em atividade no País; 

4.  Instituição de comissões para elaboração de projetos de biossegurança laboratorial e 
gerenciamento de resíduos a serem apresentados em novembro de 2013; 

5. A disponibilização de um laboratório de informática para pesquisa e acesso à internet aos 
discentes;  

6. Implementação do projeto “Qualificar para Inovar” visando promover a qualificação de discentes, 
corpo técnico e docentes e estímulo da discussão científica; 

7. Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos multiusuários como o microscópio de 
Varredura, HPLC e FITR e equipamentos de laboratórios didáticos; 

8. Aquisição do nitrogênio líquido; 
9. Elaboração do Programa bolsa auxilio para os discentes; 
10. Envio da proposta ao CNPQ de bolsas auxilio PIBIC e PIBIT institucionais; 
11. Regulamentação do Programa Voluntário de Iniciação Científica (PROVIC); 
12. Elaboração do regimento Interno para atuação do Comitê Institucional de Avaliação de Iniciação 

Científica e Tecnológica da UEZO; 
13. Realização do concurso para laboratoristas de Física e Química; 
14. Estímulo a participação docentes em editais de agências de fomento como FAPERJ, CNPQ e FINEP; 
15. Instituição de uma comissão para elaboração do projeto do Núcleo de Consultoria, Serviços e 

Inovação UEZO a ser apresentado em novembro de 2013; 
16. Apoio a Prefeitura UEZO nas obras de melhoria da infraestrutura dos laboratórios; 
17. Elaboração do formulário para cadastramento do pesquisador UEZO, visando melhor distribuição 

de espaços e recursos; 
18. Investimos de recursos financeiros na compra de materiais para os laboratórios didáticos em 

parceria com a Pró-reitoria de Graduação. 
Ressaltamos que estas ações somente foram possíveis de serem realizadas com apoio da 
Comunidade Ueziana, ratificando que somente através da união de nossas competências teremos 
o sucesso na construção e consolidação da UEZO. 
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