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Consolidações, avanços, 

ampliação de horizontes 

e popularização da ciência na RBEFE

O presente número fecha o volume 26 de 2012 
da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte 
- RBEFE. Este número traz, para além dos artigos 
publicados e do conhecimento inerente a estas 
publicações, a certeza de um ano de consolidação 
de avanços significativos da RBEFE. A política de 
publicação, reformulada em 2011, considerando 
artigos originais relacionados às subáreas de Biodinâ-
mica, Sociocultural, Pedagógica e Comportamental, 
com seus respectivos Editores de seção, Prof. Dr. 
Hamilton Roschel, Prof. Dra. Kátia Rubio e Prof. 
Dr. Luciano Basso, garantiu uma maior qualidade 
e agilidade para o processo de revisão. 

Completamos um ano de submissão, avaliação 
e editoração realizadas eletronicamente (http://
submission.scielo.br/index.php/rbefe/login). Neste 
curto período de indexação na base SciELO cons-
tatamos um elevado número de acessos aos artigos 
da RBEFE, refletindo o alcance da Revista e o inte-
resse dos leitores e da comunidade pelos trabalhos 
publicados. Esses números denotam também a 
ampliação da visibilidade da RBEFE e a qualidade 
dos artigos, dois aspectos que tem sido considerados 
como prioridades e norteado nossas ações. Neste 
sentido, vale ressaltar que a RBEFE está atualmente 
indexada nas bases SciELO, LILACS, SportDiscus 
(IASI) e Portal de Revistas USP, e encontra-se em 
processo de indexação na CABI (Global Health e 
CAB abstracts). Estas indexações garantem a pos-
sibilidade do livre acesso e ampliam os horizontes 
para os trabalhos publicados. 

Dando continuidade as ações de fortalecimen-
to da RBEFE, iremos disponibilizar o sistema 
AHEAD-OF-PRINT para o ano de 2013, a fim de 
acelerar o processo de publicação e disponibilizar 
os artigos antes mesmo destes serem incluídos nos 
números regulares da Revista. Seguindo esta polí-
tica de aumento da visibilidade e disponibilidade 
do conteúdo, as notícias sobre a RBEFE e outros 
assuntos pertinentes à comunidade científico-
acadêmica podem agora ser acessadas através das 
redes sociais e do nosso Blog. O uso de redes sociais 
para a publicação científica tem sido estimulado e 
fomentado em todo o mundo e discutido em fóruns 
nacionais e internacionais. Portanto, a RBEFE, dá 
um importante passo, alinhada com as demandas e 
tendências de popularização da ciência, disponibi-
lização do conhecimento científico e utilização de 
diferentes métricas de impacto. Diante deste cenário 
e das perspectivas de muito trabalho e realizações 
para o próximo ano, desejamos a todos os nossos 
colaboradores, autores, revisores e leitores, um feliz 
2013, agradecendo e compartilhando as realizações 
e conquistas da RBEFE, que sem dúvida alguma, 
são conquistas de toda a nossa comunidade.
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