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DIRETRIZES PARA AUTORES
Foco e escopo da Revista: A Revista Brasileira de Ciências do Esporte – RBCE
(eISSN 2179-3255), instância de difusão da produção acadêmica dos pesquisadores da área de conhecimento Educação Física/Ciências do Esporte, é
editada sob responsabilidade institucional do Colégio Brasileiro de Ciências
do Esporte (CBCE), em periodicidade trimestral.
Publica prioritariamente pesquisas originais sobre temas relevantes e inéditos, oriundos de reflexão teórica aprofundada e/ou investigação empírica
rigorosa, assim como artigos de revisão e resenhas, sobre os diferentes temas que compõem a área de Educação Física/Ciências do Esporte e que espelhem a grande diversidade e variedade teórica, metodológica, disciplinar,
interdisciplinar e geográfica das pesquisas nacionais e internacionais neste
campo. As submissões podem ser realizadas a qualquer tempo, em sistema
de demanda contínua, com exceção dos artigos de revisão.
Seções: Os textos submetidos à RBCE devem ser direcionados para uma das
3 seções: Artigos Originais (trabalhos oriundos de pesquisas empíricas e/ou
teóricas originais sobre temas relevantes e inéditos, apresentando, preferencialmente, as seguintes seções fundamentais – ou variações destas, de
acordo com a exposição do objeto e resultados da investigação: introdução;
material e métodos; resultados e discussão; conclusões; referências; Artigos
de Revisão (artigos cujo objetivo é sintetizar e/ou avaliar trabalhos científicos já publicados, estabelecendo um recorte temporal, temático, disciplinar
para análise da literatura consultada) e Resenhas (análises sobre livros publicados, preferencialmente, nos últimos dois anos ou obras clássicas reeditadas e/ou que ainda não foram resenhadas). Observação: as submissões
de artigos de revisão ocorrerão somente por meio de demanda induzida,
ou seja, a Comissão 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 Educação Física/Ciências
do Esporte. Pesquisadores experientes e/ou reconhecidos interessados em
submeter artigos de revisão poderão submeter suas propostas previamente
ao exame da Comissão Editorial.
Língua: A RBCE aceita a submissão de artigos e resenhas em português, espanhol ou inglês, porém não permite o seu encaminhamento simultâneo a
outro periódico, quer seja na íntegra ou parcialmente.
Formatos: O texto deve estar gravado em formato Microsoft Word, sem
qualquer identificação de autoria. Todos os trabalhos devem ser enviados
por meio do Evise®, endereço: www.rbceonline.org.br

FORMA E PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS
A submissão compreende o envio dos seguintes arquivos: 1) Author Agreement, 2) Folha de Rosto, 3) Manuscrito, 4) Parecer do Comitê de Ética, se
for o caso, aprovando o projeto que deu origem ao trabalho, 5) Arquivos
individuais de figuras e tabelas.
1) AUTHOR AGREEMENT compreende: carta assinada por todos os autores,
autorizando sua publicação e declarando que o mesmo é inédito e que não
foi ou está submetido para publicação em outro periódico.
1.1) Declaração de Direito Autoral: A RBCE orienta que só devem assinar
os trabalhos as pessoas que de fato participaram das etapas centrais da
pesquisa, não bastando, por exemplo, ter revisado o texto ou apenas coletado os dados. Todas as pessoas relacionadas como autores, por ocasião
da submissão de trabalhos na RBCE, estarão automaticamente declarando
responsabilidade, nos termos dos modelos abaixo:

a) Declaração de Responsabilidade: “Certifico que participei suficientemente
do trabalho para tornar pública minha responsabilidade pelo seu conteúdo.
Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que nem este
manuscrito, em parte ou na íntegra, nem outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria, foi publicado ou está sendo considerado para publicação em outra revista, quer seja no formato impresso ou
no eletrônico, exceto o descrito em ‘Comentários ao editor’. Atesto que, se
solicitado, fornecerei ou cooperarei totalmente na obtenção e fornecimento
de dados sobre os quais o manuscrito está baseado, para exame dos editores”.
b) Transferência de Direitos Autorais: “Declaro que, em caso de aceitação
do artigo por parte da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), concordo que os direitos autorais a ele referentes se tornarão propriedade exclusiva do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), vedado qualquer
reprodução, total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja
solicitada e, se obtida, farei constar o competente agradecimento ao CBCE
e os créditos correspondentes a RBCE.”
1.2) Informação Suplementar: Em artigos com 04 (quatro) ou mais autores
devem ser obrigatoriamente especificadas na referida carta as responsabilidades individuais de todos os autores na preparação do trabalho, de acordo
com o modelo a seguir: “Autor X responsabilizou-se por…; Autor Y responsabilizou-se por…; Autor Z responsabilizou-se por…, etc.”
2) FOLHA DE ROSTO compreende: página com o título do trabalho e identificação completa dos autores. Informar e-mail, último grau acadêmico,
filiação institucional (Departamento ou Programa de Pós-graduação, Centro
ou Setor, Instituição de Ensino ou Pesquisa), Cidade, Estado (unidade da
Federação) e país (de todos os autores), endereço postal, telefone e fax
(apenas do contato principal do trabalho).
2.1) Apoio financeiro: É obrigatório informar na folha de rosto, sob a forma
de nota de rodapé, todo e qualquer auxílio financeiro recebido para a elaboração do trabalho, inclusive bolsas, mencionando agência de fomento, edital
e número do processo. Caso a realização do trabalho não tenha contado com
apoio financeiro, acrescentar a seguinte informação: O presente trabalho
não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Nos trabalhos que declararem algum tipo de apoio financeiro, essa informação será mantida na publicação em campo específico.
2.2) Conflitos de interesse: É obrigatório que a autoria do manuscrito declare a existência ou não de conflitos de interesse. Mesmo julgando não haver conflitos de interesse, o(s) autor(es) deve(m) declarar essa informação
no ato de submissão do artigo na folha de rosto. Os conflitos de interesse
podem ser de natureza pessoal, comercial, política, acadêmica ou financeira, tais como: ser membro consultivo de instituição que financia a pesquisa;
participar de comitês normativos de estudos científicos patrocinados pela indústria; receber apoio financeiro de instituições em que a pesquisa é desenvolvida; conflitos presentes no âmbito da cooperação universidade-empresa;
identificação e contato com pareceristas ad hoc durante o processo de avaliação etc. Quando os autores submetem um manuscrito, eles são responsáveis por reconhecer e revelar conflitos financeiros ou de outra natureza
que possam ter influenciado seu trabalho. Os autores devem reconhecer no
manuscrito todo o apoio financeiro para o trabalho e outras conexões financeiras ou pessoais com relação à pesquisa (vide item Apoio financeiro, logo
acima nesta página). Não havendo conflitos de interesse, basta transcrever e
acrescentar na folha de rosto, sob a forma de nota de rodapé no título, a seguinte informação: “Os autores declaram não haver conflitos de interesse”.
Essa informação será mantida na publicação em campo específico.
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2.3) Agradecimentos: Agradecimentos poderão ser mencionados sob a forma de nota de rodapé na folha de rosto.
3) MANUSCRITO compreende: Arquivo completo do artigo com resumos e
palavras-chave e referências.
3.1) Extensão: Os artigos devem ser digitados em editor de texto Word for
Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas
1,5, folha A4, margens inferior, superior, direita e esquerda de 2,5 cm. Citações com mais de três linhas, notas de rodapé, legendas e fontes das ilustrações, figuras e tabelas, devem ser em tamanho 11, espaçamento simples.
A extensão máxima para artigos é de 35.000 caracteres (contando espaços
e todos os elementos textuais, como títulos, resumos, palavras-chave, referências e notas de rodapé, com exceção da folha de rosto,) e para resenhas
é de 6.000 a 8.000 caracteres (com espaços).
3.2) Título do trabalho: O título deve ser breve e suficientemente específico
e descritivo do trabalho e deve vir acompanhado de sua tradução para a
língua inglesa e espanhola.
3.3) Resumo: Deve ser elaborado um resumo informativo, incluindo objetivo, metodologia, resultados, conclusão, acompanhado de sua tradução para
a língua inglesa e espanhola. Cada resumo que acompanhar o artigo deverá
ter, no máximo, 790 caracteres (contando espaços).
3.4) Palavras-chave (Palabras clave, Keywords): constituídos de quatro termos que identifiquem o assunto do artigo em português, inglês e espanhol
separados por ponto e vírgula. Recomendamos a utilização dos Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS), disponível em: http://decs.bvs.br.
3.5) Modo de apresentação dos artigos: Página inicial e subsequentes (adotar
OBRIGATORIAMENTE a seguinte ordem): a) Título informativo e conciso em português (ou na língua em que o artigo será submetido): negrito, caixa baixa e alinhado
à esquerda; b) Resumo em português (ou na língua em que o artigo será submetido) com no máximo 790 caracteres incluindo espaços. Deve ser inserido com um
enter logo abaixo do título; c) Palavras-chave: em português (ou na língua em que
o artigo será submetido), quatro termos separados por ponto e vírgula e um enter,
inseridos imediatamente abaixo do resumo - cada termo em nova linha e apenas
iniciais em letra maiúscula; d) Título em Inglês, Abstract e Keywords; e) Título
em Espanhol, resumen e palabras clave; f) Elementos textuais (corpo do texto,
seguindo a estrutura correspondente para cada seção escolhida). Observação: os
subtítulos das seções devem ser digitados em caixa alta e alinhados à esquerda
(sem negrito); g) Referências: Devem ser atualizadas contendo, preferencialmente,
os trabalhos mais relevantes sobre o tema publicados nos últimos cinco anos. Deve
conter apenas trabalhos referidos no texto. A apresentação deverá seguir o formato denominado “Vancouver Style” (sistema de chamada Autor-Data). As citações
no texto devem referir-se a: 1. Autor único: sobrenome do autor (sem iniciais, a
menos que haja ambiguidade) e ano de publicação; 2. Dois autores: ambos os sobrenomes dos autores e o ano de publicação; 3. Três ou mais autores: sobrenome
do primeiro autor seguido de “et al.” e o ano de publicação. As citações podem ser
feitas de forma direta (neste caso emprega-se aspas e acrescenta-se o número da
página do documento de onde a citação foi retirada) ou indireta (paráfrase). As
entradas das autorias no texto podem ser feitas diretamente ou entre parênteses.
Grupos de referências devem ser listados em ordem alfabética primeiro, em seguida, em ordem cronológica. Exemplos: como demonstrado (Allan, 2000a, 2000b,
1999; Allan e Jones, 1999). Kramer et al. (2010) mostraram recentemente... Segundo Horkheimer e Adorno (1985, p. 25), “o homem da ciência conhece as coisas na
medida em que pode fazê-las”. Para mais orientações sobre o modo de citar e a
adoção do sistema Autor-data consultar: http://www.fiocruz.br/bibsmc/media/comoreferenciarecitarsegundooEstiloVancouver_2008.pdf (especialmente p. 42-45).
Mais orientações em: http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html
3.6) Modo de apresentação das resenhas: A resenha deve atender às seguintes
orientações: referir-se à obra relacionada ao foco da RBCE; ser inédita; extensão de
6.000 a 8.000 caracteres (com espaços), incluindo, se houver, referências; incluir referência bibliográfica completa, do livro resenhado, no cabeçalho; título (opcional);
conter descrição do conteúdo da obra, sendo fiel a suas ideias principais; oferecer

uma análise crítica (um diálogo do autor da resenha com a obra), evitando a submissão de textos meramente descritivos. As outras exigências de submissão são idênticas às das demais seções da RBCE.
3.7) Notas de rodapé: Somente notas explicativas e que devem ser evitadas ao máximo. As notas contidas no artigo devem ser indicadas com algarismos arábicos e de
forma sequencial imediatamente depois da frase a que diz respeito. As notas deverão vir no rodapé da página correspondente. Observação: não inserir Referências
completas nas notas, apenas como referência nos mesmos moldes do texto.
4) COMITÊ DE ÉTICA compreende: Os critérios éticos da pesquisa devem ser respeitados dentro dos termos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (disponível em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/ Reso466.pdf),
quando envolver experimentos com seres humanos; e de acordo com os Princípios
éticos na experimentação animal da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de
Laboratório - COBEA - (disponível em: http://www.cobea.org.br/conteudo/view?ID_
CONTEUDO=65), quando envolver animais. Os autores deverão OBRIGATORIAMENTE
encaminhar como Documento suplementar, juntamente com os manuscritos nas situações que se enquadram nesses casos, o parecer de Comitê de Ética reconhecido
ou declaração de que os procedimentos empregados na pesquisa estão de acordo
com os princípios éticos que norteiam as resoluções já citadas.
5) FIGURAS E TABELAS compreende: arquivos individuais e, simultaneamente, no
manuscrito. Quando for o caso, devem ser numeradas por ordem de aparecimento
no texto com números arábicos. Cada tabela deve ter um título (antes da imagem),
uma legenda explicativa (após a imagem) e apresentar as fontes que lhes correspondem. As figuras e tabelas deverão também ser enviadas separadas do texto principal
do artigo, através de arquivos individuais, nominados conforme a ordem em que estão inseridas inseridos no texto (ex.: Figura 1, Tabela 1, Figura 2 etc.). Além de constar
no corpo do texto, ambas devem ser submetidas como documentos suplementares e
as imagens devem estar em alta definição (300 dpi, formato TIF) e, quando for o caso,
deverão vir acompanhadas de autorização específica para cada uma delas (por escrito e com firma reconhecida) em que seja informado que a imagem a ser reproduzida
no manuscrito foi autorizada, especificamente, para esse fim. No caso de fotografias,
a autorização tem de ser feita pelo fotógrafo (mesmo quando o fotógrafo é o próprio
autor do manuscrito) e pelas pessoas fotografadas. Obras cujo autor faleceu há mais
de 71 anos já estão em domínio público e, portanto, não precisam de autorização.
As legendas e fontes das ilustrações, figuras e tabelas, devem ser em tamanho 11.
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO: Os manuscritos que atenderem
as instruções aos autores serão submetidos ao Conselho Editorial ou a pareceristas
ad hoc, que os apreciarão observando o sistema peer-review. Aqueles que receberem avaliações discordantes serão encaminhados a um terceiro revisor(a) para fins
de desempate. Manuscritos aceitos, ou aceitos com indicação de reformulação, poderão retornar aos autores para aprovação de eventuais alterações no processo de
editoração.
TAXA DE PUBLICAÇÃO: a publicação de artigos originais e/ou de revisão na RBCE,
após a aprovação, só ocorrerá mediante a associação do(s) autor(es) no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) ou, então, por pagamento de taxa de publicação. A taxa de publicação é atualmente de US$ 250,00 (duzentos e cinquenta dólares), a ser paga imediatamente quando da entrada do artigo em fase de editoração.
Assim que o manuscrito for encaminhado para editoração, o autor responsável receberá instruções da secretaria do CBCE de como proceder para o pagamento. Quando
o(s) autor(es) forem associados ao CBCE estarão isentos de qualquer taxa. O CBCE
fornecerá aos autores os documentos necessários para comprovar o pagamento das
taxas, inclusive perante suas instituições de origem, programas de pós-graduação ou
órgãos de fomento à pesquisa.
OUTRAS INFORMAÇÕES: caso o artigo possua imagens (figuras, quadros, tabelas,
fotografias etc.) ou qualquer outra reprodução (fotografias, letras de música e poesias) que não seja de sua propriedade, enviar, como documento suplementar, uma
Declaração que autoriza o uso de cada imagem ou documento (por escrito e com
firma reconhecida) em que esteja declarado que o material a ser reproduzido em seu
artigo (colocar o título do artigo na referida declaração) está liberado para esse fim.
Qualquer pagamento que tenha de ser feito para a obtenção da autorização deverá
ser efetuado pelo(s) Autor(es).

