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1. Institucionalidade do periódico:
a. A Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) é uma publicação do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte (CBCE) editada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da
Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Elsevier Ltda.
b. O CBCE, fundado em 1978, é uma associação científica filiada à SBPC com duração
indeterminada, sem fins econômicos, autônoma e aglutinadora de pesquisadores da área da
Educação Física. Assim, a RBCE está alinhada aos seus objetivos de promover e incrementar
os estudos e pesquisas relacionadas à área acadêmica Educação Física (EF).
c. A RBCE cumpre o objetivo estatutário do CBCE de veicular o conhecimento produzido na
área da EF por meio da publicação de periódicos, da promoção de reuniões científicas e
outras iniciativas de distintas ordens.
d. O Editor-Chefe da RBCE é um pesquisador com reconhecido destaque na área da EF,
convidado pela Direção Nacional do CBCE e com autonomia para o desenvolvimento e
implantação da política e gestão editorial da Revista. O Editor-chefe, junto a 2 Editores
adjuntos por ele escolhidos e 3 Editores executivos, centralizam a gestão do fluxo de
avaliação de manuscritos. A RBCE conta ainda com um Conselho Editorial composto por
cientistas reconhecidos na área da EF com afiliação institucional no Brasil e exterior que têm
a função de avaliar o desempenho da Revista e elaborar recomendações sobre sua política
editorial, visibilidade, inovações e aperfeiçoamento. Os pareceristas são todos
pesquisadores doutores da EF e de áreas afins.

2. Singularidade do periódico:
a. Dede 1979 a RBCE vem contribuindo com a tarefa de divulgar, mas, também, de intervir na
produção de conhecimento em EF. Ao longo da trajetória de sua publicação, a RBCE vem
registrando a história da EF brasileira a partir de diferentes olhares e concepções, de
distintas abordagens, temas, objetos e problematizações, publicando artigos originais em
português, espanhol ou inglês.
b. A RBCE é o periódico científico mais longevo da EF brasileira e o único vinculado à uma
associação científica representativa dessa área no país. Como um periódico que vem
contribuindo initerruptamente há quatro décadas para o desenvolvimento da EF, a RBCE é
bastante estudada pela área, portanto, utilizada como “fonte” a partir da qual se analisa tal
desenvolvimento. Ademais, considerando que a área da EF é composta por especificidades
da subárea da biodinâmica, orientada pelas ciências da saúde, e subárea sociocultural e

pedagógica, orientadas pelas ciências humanas e sociais, a RBCE é um periódico que possui
a singularidade da multidisciplinaridade, situando-se na fronteira do conhecimento, embora
formalmente vinculada à Saúde, publicando artigos de diferentes áreas temáticas –
Biológicas, Humanas, Linguística, Letras e Artes, Saúde e Sociais Aplicadas.
c. No período de 2014 a 2017, a RBCE publicou no SciELO 254 documentos citáveis. Destes
documentos, 202 (79,5%) possuíam ao menos 1 autor com afiliação brasileira, 38 (15,0%)
possuíam ao menos um autor com afiliação no exterior, e 14 (5,5%) com ao menos um autor
com afiliação no Brasil e um autor com afiliação no exterior.
d. A área geográfica de abrangência da RBCE em relação aos acessos ao periódico e as citações
recebidas atingem todo o território nacional, além de outros países da América e Europa
como Argentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos, Canadá, França, Portugal, Alemanha,
Colômbia e Espanha.

3. Sustentabilidade econômica:
a. O orçamento anual da RBCE estimado de 2018 totaliza o valor de R$ 98.128,00, referentes
R$ 78.308,00 pagos à editora parceira – Elsevier – pelos serviços de produção editorial para
criação de leiaute e arte final, composição de provas e filmes de miolo e capa, preparação,
acabamento e revisão de português, inglês e espanhol e normalização; e R$ 19.800,00 pagos
sob a forma de bolsas de apoio técnico a 3 editores executivos. Excluem-se do orçamento o
custo de pagamento do Editor-chefe e dos 2 Editores adjuntos, remunerados pela
Universidade de Brasília. Assim, o custo médio estimado por artigo – 60 artigos anuais – é
R$ 1.635,00.
b. O financiamento da RBCE se sustenta a partir das seguintes fontes:
I.
Orçamento do CBCE, que assume a responsabilidade pela manutenção e publicação
ininterrupta da Revista;
II.
Taxas de publicação, complementar;
III.
Editais de apoio a publicação de periódicos, que garantem aporte significativo de
recursos à Revista, mas de modo variável e com periodicidade incerta. Para 2018 a
RBCE foi contemplada com R$ 17.000,00 a partir da Chamada CNPQ/CAPES Nº
26/2017 – Programa Editorial e R$ 50.000,00 a partir do Edital 09/2017 de Seleção
pública Periódicos Científicos da FAP-DF;
IV.
Auxílio a viagens – diárias e passagens – por parte da UnB, que garante o apoio às
atividades de formação e trabalho dos editores.
c. A publicação de artigos na RBCE, após a aprovação, ocorre mediante a associação do(s)
autor(es) no CBCE ou, então, por pagamento de taxa de publicação. A taxa de publicação
corresponde atualmente ao valor de US$ 250,00 a ser pago quando da entrada do artigo na
fase de editoração, pós aprovação. Quando o(s) autor(es) forem associados ao CBCE estarão
isentos de qualquer taxa.

4. Adesão a Boas Práticas Editoriais, incluindo o processo editorial e integridade da
pesquisa:
a. A RBCE adota uma política de avaliação por pares (peer-review), garantindo a qualidade da
avaliação através de um corpo de pareceristas especializados, e sistema duplo-cego,
assegurando o anonimato e integridade da avaliação, visto que os pareceristas não tem
acesso a identidade dos autores. Os autores podem sugerir pareceristas para avaliar seus
trabalhos, e podem indicar aqueles que não gostariam, devendo justificar ambas as

indicações. Cabe a equipe editorial aceitar ou não a sugestão. O sistema de gestão de
manuscritos é a plataforma Evise, administrada pela RBCE através da parceria com a Elsevier.
De 2015 a 2017 foram submetidos 501 artigos. Neste período foram avaliados 311 artigos,
destes, 150 (48,2%) foram rejeitados diretamente (desk reject), 71 (22,8%) rejeitados após
avaliação pelos pares. A partir da submissão a RBCE levou em média 50,8
dias para rejeitar um artigo diretamente, 264,4 dias para reprovar um artigo após avaliação
pelos pares e 276,6 dias para aprovar um artigo que passou por avaliação pelos pares. Da
aprovação do artigo até sua publicação online no SciELO, a RBCE levou em média 21,9 meses.
b. As submissões de artigos de revisão – artigos cujo objetivo é sintetizar ou avaliar trabalhos
científicos já publicados, estabelecendo um recorte temporal, temático, disciplinar para
análise da literatura consultada – ocorrerão somente por meio de demanda induzida, ou
seja, o Comitê Editorial convidará autores a publicarem nesta seção, fomentando a avaliação
do estado da arte de diferentes áreas, temas, problemáticas e técnicas de pesquisa que
compõem a área da EF. Pesquisadores experientes e reconhecidos interessados em
submeter artigos de revisão poderão submeter suas propostas previamente ao exame da
Comitê Editorial.
c. A RBCE mantém apenas a publicação regular do periódico com regularidade trimestral. Não
publica números especiais e dossiês.
d. Quanto às boas práticas em ética acadêmica, a RBCE adota os seguintes procedimentos:
I.
Para os casos de submissões que derivam de pesquisas que envolvem experimentos
com seres humanos ou animais, a RBCE exige o encaminhamento obrigatório por
parte dos autores o parecer de Comitê de Ética aprovando o projeto que deu
origem ao trabalho;
II.
A RBCE usa o iThenticate, tecnologia de detecção e prevenção de plágio profissional
integrada ao sistema Evise da Elsevier;
III.
Em artigos com 4 ou mais autores devem ser obrigatoriamente especificadas em
Carta de Transferência de Direitos Autorais dirigida ao Comitê Editorial da RBCE as
responsabilidades individuais de todos os autores na preparação do trabalho;
IV.
A RBCE ainda não é membro do COPE (Committee on Publication Ethics) entretanto,
a previsão de filiação é para o ano de 2019. O COPE funcionará como uma
acreditação internacional de boas práticas no manejo da publicação acadêmica na
RBCE;
V.
A RBCE não exige ORCID dos autores, o que começará a ser feito a partir da próxima
atualização anual da Instrução aos Autores.

5. Evolução e projeção futura da visibilidade e impacto do periódico:
a. Visibilidade internacional:
Evolução

Meta

% de artigos no idioma inglês e
espanhol

2014: 11,84%
2015: 12,76%
2016: 6,66%
2017: 15,62%

2018: 30%
2019: 50%
2020: 60%
2021: 80%

% de autores internacionais

2014: 22,22%
2015: 31,08%
2016: 28,00%
2017: 23,38%

2018: 25%
2019: 30%
2020: 35%
2021: 40%

De 2014 a 2017: 4,39%

2018: 10%
2019: 15%
2020: 20%
2021: 30%

Números de citações recebidas

2014: 167
2015: 118
2016: 167
2017: 121

2018: 200
2019: 250
2020: 300
2021: 350

Número de citações feitas

2014: 1611

2018: 1500

2015: 1443
2016: 1499
2017: 1598

2019: 1500
2020: 1500
2021: 1500

Número de pareceristas
internacionais

b. Fator de impacto da RBCE tendo como base os últimos quatro anos (2014, 2015, 2016 e
2017), a partir da metodologia específica do sistema Scielo.
Ano de base

Fator de impacto

2017

0.0476

2016

0.1319

2015

0.1780

2014

0.2060

c. Número de acessos aos artigos de acordo com ano de publicação.
Ano de
acesso

Ano de publicação do artigo
2014

2015

2016

2017

2018

18.397

19.890

25.674

22.387

2017

46.112

42.307

60.058

17.567

2016

44.657

35.582

23.479

-

2015

43.255

12.172

-

-

d. Relação dos principais jornais que citam a RBCE.

Nome

Nº
Citações

1

REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS DO ESPORTE

322

2

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCACAO FISICA E ESPORTE

130

3

MOTRIZ: REVISTA DE EDUCACAO FISICA

93

4

REVISTA DA EDUCACAO FISICA / UEM

78

5

REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE

50

6

JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION

39

7

REVISTA BRASILEIRA DE CINEANTROPOMETRIA & DESEMPENHO
HUMANO

37

8

MOTRICIDADE

29

9

CIENCIA & SAUDE COLETIVA

16

10

EDUCAR EM REVISTA

16

11

EDUCACION FISICA Y CIENCIA

14

12

ESTUDIOS PEDAGOGICOS (VALDIVIA)

14

13

CADERNOS DE SAUDE PUBLICA

13

14

BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY

11

15

FISIOTERAPIA E PESQUISA

11

e. A RBCE encontra-se na rede social Facebook com aproximadamente 500 seguidores, tendo
como previsão atingir dois mil seguidores até o ano de 2019. Além disso, recentemente, o
site da RBCE foi preparado e modernizado para os dispositivos móveis. Ademais, a RBCE tem
como objetivo a inserção no Twitter e Instagram para maior visibilidade do periódico nas
redes sociais.
f. Utilizando como ferramenta o Journal Scholar Metrics, um produto da EC3 Research Group
da Universidade de Granada - Espanha é possível identificar os seguintes indicadores da
RBCE: - H5-Index: 10; - H5-Median: 14; - H Citations: 160. Esses indicadores nos colocam em
uma posição bastante favorável no cenário mundial da categoria Sports Science.
Especificamente, somos o periódico número 104 de um universo de 200. No cenário
sulamericano, somos o 4º periódico com maior impacto na área.

6. Aspectos considerados fundamentais nas análises e propostas de metas do PDE:
a. A RBCE é um periódico com forte representatividade nacional e latino-americana, sobretudo
por seus 40 anos de história, sendo o periódico científico brasileiro mais longevo da área, e
por sua vinculação ao CBCE. Nesse sentido, embora goze de posição bastante favorável no
cenário mundial da categoria Sports Science, nossa principal meta é se tornar o 1º periódico
com maior impacto na área no cenário sul-americano. Há de se registrar mais uma vez que
a RBCE busca expressar a multidisciplinaridade da área da EF – composta por especificidades
da subárea da biodinâmica, orientada pelas ciências da saúde, e subárea sociocultural e
pedagógica, orientadas pelas ciências humanas e sociais – e que, por isso, encontra
dificuldades diante dos indicadores de avaliação do nível de internacionalização definidos
para os periódicos da área temática da Saúde. Todavia, conforme já indicado, a RBCE buscará
focar sua evolução no aumento percentual de artigos publicados no idioma inglês, de artigos
de autores com afiliação estrangeira e de artigos de autoria com colaboração internacional.
b. O CBCE sempre esteve comprometido com a permanente qualificação da RBCE, tanto no que
se refere ao apoio às ações de sua Equipe Editorial como naquilo que diz respeito ao
financiamento do periódico. No entanto, a partir deste ano de 2018, a partir da composição
de nova Equipe Editorial, a RBCE passou a contar também com o apoio do Programa de
PósGraduação em Educação Física da UnB, o que ampliou as possibilidades de
sustentabilidade e retaguarda institucional necessária à estrutura operacional para o
trabalho editorial, com a disponibilização de sala, infraestrutura e recursos humanos.
c. Depois de 10 anos, o CBCE renovou a Equipe Editorial responsável pela RBCE. A equipe
composta pelos profs. Fernando Mascarenhas – Editor Chefe, Ari Lazzarotti Filho e Lauro
Casqueiro Viana – Editores Adjuntos, por já possuírem experiência em gestão editorial, estão

altamente comprometidos com a qualificação da RBCE, em especial, com o impulso à sua
internacionalização, o que envolve, dentre outras ações: I. atualização das normas
editoriais;
II.
exigência de publicação dos artigos da subárea da biodinâmica no idioma inglês, o
que garante o aumento do percentual mínimo de artigos publicados no idioma
inglês;
III.
direcionar a demanda induzida por artigos de revisão para autores estrangeiros de
referência, o que repercute na atração de outras autorias estrangeiras e
consequente aumento de artigos de autores com afiliação estrangeira;
IV.
direcionar a demanda induzida por artigos de revisão para grupos de pesquisa com
colaboração internacional, o que repercute no aumento do percentual de artigos de
autoria com colaboração internacional.

