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......A revista “Educação Física em Revista”, constitui-se no periódico eletrônico do
Curso de Educação Física da Universidade Católica de Brasília – UCB, que objetiva dar
visibilidade às temáticas relevantes deste campo de conhecimento através desta
publicação digital, cujo propósito precípuo é assegurar de forma sistemática, o incentivo
à produção e divulgação do saber desta área em nosso meio.
......Com uma periodicidade trimestral, os conteúdos de suas publicações estarão
disponíveis em artigos, ensaios, entrevistas, entre outras formas de produção acadêmica
e científica, distribuídos em seções que comporão a revista em sua jornada que ora se
inicia. A iniciativa integra parte das ações da Direção do Curso de Licenciatura e
Graduação em Educação Física da UCB, no sentido de incentivar a produção e
divulgação
da
informação.
......A iniciativa apresenta como mérito, a intenção de agregar de forma sinérgica,
iniciativas já existentes no âmbito da graduação e licenciatura da Educação Física
brasileira, que tenham caráter científico, cuja produção apresente consistente arrojo de
conteúdo e metodologia, permitindo que o material aqui publicado, possa servir de fonte
referencial para as publicações em nosso meio.
.....Como perspectiva mais ampliada, pretende-se que os números seguintes, possam
receber artigos de autores de outros estados brasileiros, bem como, de outros países.
......O Conselho Editorial da revista define, recebe, avalia, aprova ou não, as respectivas
demandas, rotinas de análise e avaliação do material editorial, bem como define as
respectivas normas de publicação do material a ser publicado. As informações no
entanto, são de inteira responsabilidade do autor, bem como, os direitos de autoria de
sua produção. Admite-se para publicação nesta revista, somente artigos inéditos.
.....Convidamos você leitor a participar conosco desta iniciativa, lendo, divulgando,
multiplicando o que de mais importante estiver sendo produzido e divulgado por mais
este canal em nosso meio.
......Agradecemos antecipadamente a todos os apoiadores, colaboradores e participes que
direta
ou
indiretamente
colaboraram
para
o
êxito
desta
edição.
Sem mais para o momento, agradece sua generosa atenção;
Prof.
Paulo
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