REVISTA ELETRÔNICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JALES (REUNI)
ISSN 1980-8925 versão online
Editor - chefe
Silvio Luiz Lofego

Conselho Consultivo
Antônio Carlos Lofego (UNESP)
Clinton André Merlo (UNIFEI)
Lucilo Antônio Rodrigues (UFMS)
Sedeval Nardoque (UFMS - Dourados)

Preparação dos Originais
Núcleo de Estudos Acadêmicos
Conselho editorial
Jéssika Viviani Okumura
Adriana Juliano Mendes Campos
Tamar Naline Shumiski
Alessandro Henrique Cavichia Dias
Silvio Luiz Lofego
Adriana Cristina Lourenção
Jémerson Quirino de Almeida
Ana Paula dos Santos Santana
Viviane Kawano Dias

Revisão de Texto
Núcleo de Estudos Acadêmicos

EDITORIAL
Com o propósito de articular as diversas áreas do saber e proporcionar um espaço de difusão do conhecimento, a
revista REUNI, sintetiza nosso esforço em busca da excelência acadêmica. Desse modo, podemos definir a Revista
como ousada na proposta ao buscar interligar diferentes campos de pesquisa, e, ao mesmo tempo consciente das
dificuldades inerentes ao diálogo com as diversas fronteiras da produção científica. Assim, cada edição que
construímos é sempre carregada de sonhos e objetivos que norteiam todo o processo de sua elaboração. Criada a
partir da iniciativa do professor Clinton André Merlo, a revista constitui-se num marco da Unijales ao dar
visibilidade a capacidade de produção do corpo docente e dos discentes que se destacam na Iniciação Científica,
nos Trabalhos de Conclusão de Curso ou em algum dos nossos cursos de pós-graduação. A REUNI (Revisita
Unijales) tem a identidade em sua sigla: a de reunir, somar esforços e oferecer ao público publicações capazes de
contribuir no avanço do ensino e pesquisa num amplo espectro formativo.

OBJETIVO
Usar o meio eletrônico para disseminar o
conhecimento científico, através de trabalhos de
pesquisa originais de todos os cursos de graduação,
produzidos pela comunidade acadêmica do Centro
Universitário de Jales, visando a estimular o
intercâmbio de informações, bem como auxiliar os
profissionais que atuam nas diversas áreas na
realização de suas atividades.

MISSÃO
Publicação de artigos científicos que
contribuam para a expansão do conhecimento
nas diversas áreas do conhecimento.

