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EDITORIAL

10 anos de Movimenta: uma trajetória
construída com muito amor e trabalho
A revista Movimenta completou 10 anos. Alguns
podem dizer que uma década passou rápido, mas só quem
está por dentro do processo de editoração de uma revista
científica sabe muito bem o trabalho árduo que é manter uma
revista com quantidade de artigos, periodicidade e qualidade
de suas publicações. A trajetória da Movimenta foi assim. No
início

a

revista

era

desconhecida

dos

profissionais

e

pesquisadores, a periodicidade era trimestral e havia uma
grande dificuldade em receber e publicar um número
considerável de artigos. Foi um desafio tremendo, mas não
desistimos.
As primeiras edições da revista foram em 2008 e com
número baixo de publicações. Nos anos seguintes foram
realizadas tentativas de divulgação para maior captação de
artigos e o número de publicações por edição continuou baixo
até 2012. Contudo, a maioria das publicações estavam
direcionados

para

a

área

de

Fisioterapia

com

os

pesquisadores da região centro-oeste ou provenientes das
universidades locais. Em 2013, a revista passou a ser avaliada
pelo Qualis Capes e recebeu o extrato B5 na

área

Interdisciplinar. Na época, foi uma excelente notícia em
comemoração aos cinco anos da revista. A partir desse
momento, o periódico passou a ser mais procurado por
pesquisadores de diversos lugares do Brasil, o que elevou o
número de publicações a cada edição.
Em 2015, a revista foi atualizada em um novo site,
ganhou nova capa e novo layout e passou a ser um periódico
q u a d r i m e s t r a l com maior número de artigos a cada
edição. Em 2016, a revista passou a ser classificada no
estrato B4 na área Interdisciplinar e passou a ser mais citada
nos programas de pós-graduação inseridos em outras áreas
do saber, como Enfermagem, Psicologia e Ensino. A partir
de 2017 a Revista passou a ser indexada em novas bases de
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dados, sendo a EBSCO uma das principais bases atualmente.
Realizando um levantamento quantitativo, nestes 10 anos de revista foram publicadas 39
edições, 279 artigos científicos (originais, revisão, relatos de experiência) e 19 publicações de anais
de eventos científicos da área da Saúde e afins. Mas o crescimento da revista não parou por aí.
Além da quantidade, o periódico tem melhorado sua qualidade com a colaboração de
pareceristas mais criteriosos e o aumento da taxa de recusas de artigos para publicação.
Acreditem, recusar artigos é um bom sinal de qualidade de um periódico.
Sabemos que não é fácil escrever cientificamente, mas é uma cultura necessária no meio
acadêmico e encontra-se em constante evolução. Neste sentido, a revista Movimenta tem evoluído
e amadurecido com os passar dos anos. Melhoramos a qualidade dos artigos, maior diversidade
de autores, ampliamos as bases de dados indexadoras. Em todos estes anos contamos com o apoio
da Universidade Estadual de Goiás e com o trabalho voluntário de todos os avaliadores que se
dedicam a dar parecer dos artigos submetidos.
Para finalizar, não poderia deixar de agradecer a equipe fundadora da revista, em
especial aos queridos colegas Prof. Dr. Luiz Eduardo Maggi (UFAC), que foi um visionário em estimular
a criação da revista, e Prof. Dr Gustavo Gustavo Christofoletti (UFMS), que apoiou e participou de
todo o planejamento inicial. Como sou saudosista, segue abaixo uma foto de uma das primeiras
reuniões de criação e planejamento da revista em 2008. Agradeço também de coração a todos
os autores que acreditaram no nosso periódico e confiaram seus trabalhos em nossa revista.
Covido a todos a apreciarem a leitura da atual edição que foi organizada com muito
carinho em comemoração aos 10 anos da revista. Agradeço os autores que se engajaram nesta
publicação especial dividindo seus conhecimentos e resultados com os leitores de nossa
revista. Enfim, foi uma década marcada por trabalho e muito amor pelo que fazemos. Vamos
comemorar juntos e que venham os próximos 10 anos!

Equipe fundadora da revista Movimenta: Professores Tânia Cristina Dias da Silva Hamu, Luiz Eduardo
Maggi (atrás), eu (blusa azul), Eglacy Consenza da Silva, Edmilson Siqueira de Sá, Marlene Menezes, Flávia
Martins Gervásio. (Arquivo pessoal, 2008).
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