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O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a professores,
pesquisadores e interessados, o trabalho da aluna de extensão
universitária que trata de auxiliar como bolsista, juntamente com os
professores editores a Revista Movimento UFRGS. Assim, o objetivo da
tertúlia é apresentar aos professores e interessados, como funciona a
Revista, os processos de publicação, e demais assuntos relacionados. A
revista Movimento é uma publicação científica da Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, que conta com avaliação peer-review e permite acesso livre. A
Revista Movimento foi fundada em 1994, aborda temas relacionados ao
campo da Educação Física em interface com as Ciências Humanas e
Sociais, mais especificamente em seus aspectos pedagógicos, históricos,
políticos e culturais. Atualmente, está indexada em importantes
instituições internacionais de serviços de tecnologia de comunicação e
ofertam indicadores de qualidade (Scopus; Web of Science; Latindex;
Lilacs; e Pro-Quest, SPORTDiscus; Redalyc), assim como está presente
no Portal de Periódicos da CAPES, sendo um importante periódico
nacional desta área. Seu Conselho Editorial é composto por
pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e de distintas partes do
mundo (Alemanha, Argentina, Canadá, Dinamarca, Espanha, Itália e
Portugal), todos eles com trajetória reconhecida internacionalmente na
área. Estão cadastrados na revista mais de 8 mil usuários, sendo mais de
600 habilitados como avaliadores ad hoc. Trata-se de um periódico alvo
de interesse de pesquisadores brasileiros e de vários outros países. Em
2018, a revista Movimento publicou seu 80° fascículo de forma
ininterrupta e dentro da periodicidade, todos disponíveis on-line (desde
1994) pelo Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas (SEER). No
mesmo ano de 2018, foram submetidos 842 manuscritos, com índice de
rejeição de 67%, contemplando um ciclo avaliativo médio de 249 dias
desde a submissão até a publicação. Desde 2016 a Movimento publica
100 artigos por ano. Pela sua relevância nacional e internacional, recebe
um grande volume de submissões de trabalhos, o que exige a
mobilização de um significativo contingente de pessoas para dar conta de
avaliar, emitir decisões, revisar, traduzir e publicar os manuscritos. Os
trabalhos que passam pelo fluxo avaliativo envolvem uma média de 3
avaliadores por artigos, além de uma equipe de editores acadêmicos
(professores, pesquisadores), editores de texto (bibliotecárias, servidores
da UFRGS), revisores e tradutores. Ademais, uma série de mobilizações
é desenvolvida para que a revista figure nos principais indexadores e

bancos de dados, facilitando/fortalecendo o reconhecimento
acadêmico-científico-profissional. Na tertúlia procuraremos mostrar essa
dinâmica.

