
 

EDITAL Nº 001/2017 – PROEX – REVISTA EXTENSIVA 

ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA EXTENSIVA – NÚMERO 3 

 

O Pró-Reitor de Extensão da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, no uso de suas 

atribuições regimentais, considerando o 

regulamento da Revista Extensiva, torna 

público os artigos selecionados para a edição 

de número 3 (três) da revista Extensiva. 

 

Em consideração ao artigo 06 do Capítulo II do Regulamento da Revista Extensiva em seu 

Capítulo II, Artigo 06 “(...) O primeiro número do ano será constituído dos dezesseis (16) 

melhores artigos apresentados no Seminário de Extensão da Unioeste”, 

Conforme avaliação realizada pelo banco de pareceristas ad hoc do Seminário de Extensão da 

Unioeste, 

 

Publica 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

torna pública a relação de artigos selecionados para a Revista Extensiva, número III, com os 16 

(dezesseis) melhores artigos apresentados na modalidade de comunicação oral durante o 

Seminário de Extensão da Unioeste (SEU) em 2016. 

A publicação, sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão, destina-se à divulgação da 

produção oriunda das atividades de extensão desenvolvidas na Unioeste, por meio de 

programas e projetos que envolvem uma rede de atores e instituições sociais. Tem como 

objetivo difundir as ações de extensão realizadas e contribuir para reforçar a tríade 

indispensável no processo de formação: ensino-pesquisa-extensão. 



 

Artigos selecionados 

Foram selecionados para o volume 3 da revista, conforme avaliação realizada no Seminário de 

Extensão da Unioeste – SEU, os artigos relacionados abaixo: 

Artigo Autores 

A importância da discussão da violência 
doméstica nas instituições de ensino 

superior 

Adriana do Val Alves Taveira, Roberto Carlos 
Rech, Patrícia Fedrigo de Souza, Juliana 

Rodrigues, Perla Aparecida Zanetti Cristovon, 
Sônia Maria dos Santos Marques 

A valorização da pessoa idosa no ambiente 
universitário 

Adriele Mehanna Mormul, André Luiz Vicente, 
Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida, Mayara 

Cristine Sabadin, Inês Vieira Sartori, Elvis 
Rabuske Hendges, Vanessa Rye Goto, Ana Paula 
Vieira, Andréia Siminkoski Tonetto, Patricia Saori 

Kato Kawakami, Caroline Lermen, Vítor 
Takashiba, Amanda Carolina Capelin Tecchio 

Análise físico-química, microbiológica e de 
componentes das águas de higienização e 
consumo de propriedades de olericultura 

do município de Toledo-PR 

Camila Fredo, Monica Lady Fiorese, Veronice 
Slusarski Santana, Salah Din Mahmud Hasan, 
Fernando Palu, Ana Paula de Oliveira, Viviane 

Gonçalves de Oliveira 

Cascavel rosa e azul: parceria entre 
universidade e sociedade em prol do 

combate ao câncer 

Leonardo Alberto Periolo Bringhentti, Adriane de 
Castro Martinez Martins, Cátia Rios, Leticia Ruths 

Almeida 

Consulta de enfermagem a pacientes 
diabéticos em atendimento ambulatorial 

Thaís Aparecida Tomiazzi, Leticia da Silva Schran, 
Mayara Aparecida Passaura da Luz, Roseli Inês 

Resende, Vanessa Bordin, Lili Marlene Hofstatter 

Determinação dos parâmetros físico-
químicos e microbiológicos das águas de 
irrigação de olericultura em Toledo – PR 

Viviane Gonçalves de Oliveira, Monica Lady 
Fiorese, Veronice Slusarski Santana, Salah Din 
Mahmud Hasan, Fernando Palu, Ana Paula de 

Oliveira, Camila Fredo 

Encontros de convivência social: um novo 
olhar para a ressocialização 

Maria Carolina Schmitt de Souza, Arielle 
Mehanna Mormul, Driane Elza de Faveri, 

Andréia Grassi Savarro, Yolanda Zancanella, 
Andressa dos Santos Goffi Bin, Maristela Pereira, 

Bruna Zanella, Quelli Monique Krassota, 
Heluziane Luiza Stella 

Justiça restaurativa na escola como meio 
para superação da violência 

Jane Peruzo Iacono, Marlí Timm Vanelli 

Laboratório de educação sexual adolescer: 
espaço de troca de experiências 

Franciele Lorenzi, Eritânia Silmara de Brittos, 
Franciéle Trichez Menin, Gisele Arendt Pimentel, 

Giseli Monteiro Gagliotto 



 

O projeto terceira idade, inclusão digital e 
educação permanente na unati: uma 

proposta de inclusão e inserção social do 
idoso 

Roseli Odorizzi, Marcia Aparecida Lopes, Odete 
Ribeiro Cardoso, Simone Aparecida Chirnev, 

Angela Maria da Silva Rocha 

Olhar digital Murilo Padilha, João Maria de Andrades 

Pappca: a contribuição para o 
enfrentamento às violações de direitos e 
violências contra crianças e adolescentes 

Eugenia Aparecida Cesconeto, Zelimar Soares 
Bidarra 

Projeto coração de ouro: envelhecendo com 
qualidade de vida 

Giovani da Silva Coelho, Alberto Saturno 
Madureira, Karine Silveira 

Projeto de extensão “conhecendo melhor o 
corpo humano” e sua contribuição para o 

conhecimento científico da comunidade de 
Cascavel e região 

Ana Caroline Barbosa Retameiro, Marcia 
Miranda Torrejais, Josiane Medeiros de Mello, 

Angélica Soares, Célia Cristina Leme Beu, 
Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro, Ligia Aline 
Centenaro, Marcelo Alves de Souza, Sandra 

Lucinei Balbo, Maria Lucia Bonfleur, José Carlos 
Cintra, Pâmela Buratti, Ariadne Barbosa 

Unioeste na comunidade 

Leticia Ruths Almeida, Adriane de Castro 
Martinez Martins, Mariana Benedetti Ferreira 

Webber, Leonardo Alberto Periolo Bringhentti, 
Francielle Carneiro Hirata, Patrícia Maria 

Reckziegel da Rocha 

Universidade e educação básica: interface 
por meio do pacto nacional pelo 

fortalecimento do ensino médio - pnem 

Vanice Schossler Sbardelotto, Suely Aparecida 
Martins, Adriana Cristina Kozelski, Julio Cesar 

Antunes 

 

Data final para submissão 

O prazo para submissão dos textos selecionados encerra no dia 20 de março de 2017. 

 

Normas 

Os autores dos artigos selecionados para o terceiro volume da Revista Extensiva deverão enviar 

os artigos formatados. O template para o envio dos artigos está disponível para download no 

endereço eletrônico www.unioeste.br/revistaextensiva. Os artigos deverão ser redigidos nas 

seguintes normas: 

1. A Revista de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná é uma publicação da Pró-

Reitoria de Extensão, que tem por objetivo dinamizar a comunicação, possibilitar o intercâmbio, 

refletir e divulgar os resultados de ações de extensão desenvolvidas pela Universidade. 

http://www.unioeste.br/revistaextensiva


 

2. Os artigos deverão ser enviados por e-mail para o endereço eletrônico extensao@unioeste.br 

com o assunto “Revista Extensiva: Artigo para Publicação” e com o arquivo anexo em formato 

editável. 

3. Os textos deverão ser redigidos exclusivamente em português.  

4. Os artigos deverão seguir as orientações das Diretrizes Nacionais da Extensão, pactuadas pelo 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (Forproex) cujos 

indicadores são: objeto da ação; clareza dos objetivos; pertinência; informações sobre a 

população alvo; participação de professores, agentes universitários e alunos; resultados 

comprovados e geração de produtos ou processos. Também será observado a prioridade do 

tema, consistência cientifica e originalidade. 

5. Os artigos serão publicados na seção de artigos da revista, que enfoca os programas e projetos 

e mostra seus benefícios e contribuições para a sociedade.  

6. Os artigos deverão ser textos analíticos ou relatos de experiência resultantes da aplicação dos 

programas/projetos e experiências desenvolvidas nas áreas temáticas estabelecidas para a 

extensão universitária. 

7. O artigo deverá obrigatoriamente ser redigido e enviado no template disponível para 

download. 

8. Quanto ao texto, exige-se:  

8.1. Os trabalhos deverão ser encaminhados com revisão gramatical, nos diferentes níveis: 

ortográfico, morfológico, sintático e de estilo, no que se refere à qualidade: concisão, precisão 

e clareza.  

8.2. Não utilizar notas de rodapé, exceto na página inicial para a identificação do (s) autor (es).  

8.3.  As ilustrações (mapas, tabelas, gráficos e fotografias) deverão estar já inclusos no corpo do 

texto e também em arquivos separados em anexos (digitalizados com 300 DPI e extensão JPG, 

PNG ou TIFF). Nos casos pertinentes, na parte inferior esquerda da figura deve estar seu número 

e título, seguido da fonte e pequeno texto explicativo de no máximo 03 (três) linhas.  

9. Para efeitos de normatização, serão adotadas as normas da ABNT. 

 

Disposições Finais 

A simples submissão de originais à revista implica a autorização para a publicação. Não serão 

pagos direitos autorais.  

Assegura-se à revista o direito à divulgação da informação e os direitos editoriais, na forma da 

Lei. Os conteúdos dos artigos são de inteira responsabilidade de seu (s) autor (es). 

mailto:extensao@unioeste.br


 

 

Informações 

Outras informações podem ser obtidas via telefone: (45) 3220-3109 ou e-mail:  

extensao@unioeste.br. 

 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

 

 

Rosalvo Schütz 

Pró-Reitor de Extensão da Unioeste 

mailto:extensao@unioeste.br

