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A Praxia - Revista on-line de Educação Física da UEG é reapresentada neste
momento, após ter suas atividades interrompidas desde 2014, carregando o mesmo
desejo manifestado pela professora Dra. Veridiana Mota Moreira em seu texto
editorial da 4ª edição do 1º volume, onde se despediu da função de editora-chefe da
revista: o desejo de “Vida longa à Praxia”.
Desejo este que decorre não apenas do compromisso acadêmico e
institucional com a produção científica da área da Educação Física brasileira, e
especialmente do Estado de Goiás. Mas também, do sentimento de gratidão pelo
trabalho e dedicação apresentado por professores, parceiros e colaboradores que,
juntos, somaram esforços para elaborar e registrar a revista, dando a ela significados
formativos que não merecem ser interrompidos, dada as contribuições que
apresentam especialmente para os cursos de Educação Física da Universidade
Estadual de Goiás (UEG).
Com este sentimento de gratidão aproveito para fazer o registro de
agradecimento, tanto à professora Veridiana, como aos professores da Unidade
Universitária de Quirinópolis da UEG, por todo empenho para que a Praxia fosse
elaborada, registrada e estruturada no âmbito institucional e acadêmico. Empenho este
que, neste momento, tem sido fundamental para que a revista conseguisse se
reestruturar em busca de retomar suas ações e projetos, em favor da formação
acadêmica na área da Educação Física, se colocando novamente como mais um dos
espaços de divulgação de conhecimento científico.
O processo de reestruturação da Praxia passou a ocorrer a partir do segundo
semestre de 2019, quando, por meio de dialogo estabelecido com a Editora UEG,
aceitei assumir o cargo de editor-chefe. Naquela ocasião, levando em consideração
que a revista encontrava-se com o corpo editorial impossibilitado de dar andamento
aos trabalhos exigidos por um periódico, o convite foi aceito atendendo ao
entendimento de que a Praxia tem como função representar a área da Educação Física
da UEG, dando aos cursos um espaço qualificado para reconhecer produções
científicas de qualidade, capazes de ampliar o diálogo da revista e da própria UEG
com diversos setores acadêmicos, instituições e espaços formativos.
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Nessa perspectiva, o processo de reestruturação da revista, com vistas a sua
reapresentação à comunidade acadêmica, envolveu estudos, realização de cursos,
pesquisas e amplos diálogos com outras instituições e editores científicos, sobretudo
para compreender como a revista poderia melhor se adequar às novas exigências
estabelecidas pelos órgãos e instituições responsáveis por creditar valor aos periódicos
científicos. Ações estas entendidas como fundamentais para alcançarmos a
compreensão de que a revista precisava de uma reestruturação aprofundada,
considerando diferentes aspectos e orientações da área da Educação Física e do campo
acadêmico e científico de modo geral, afim de que fosse possível dar a ela um projeto
de visibilidade não apenas em âmbito institucional, mas também em âmbito acadêmico
e científico mais amplo.
A reestruturação da Praxia não trouxe alterações substanciais ao seu foco e
espoco. Isso porque, originalmente, a revista já havia sido pensada para atender à área
da Educação Física, com o objetivo de assumir um caráter interdisciplinar e plural,
voltada à publicação de produções científica relevantes, sobre tema atuais e
abrangentes, apoiadas em diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, e
realizadas por pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisa. No
entanto, outras mudanças e adequações foram significativas, trazendo adequações
substanciais para a revista a partir de 2020, as quais passo a destacar neste momento
em que a revista é reapresentada.


Seções
A Praxia passará a receber e publicar trabalhos em três diferentes seções:

Artigos Originais; Artigos de Revisão; e Resenhas. Seções estas que poderão compor
tanto as edições que receberem artigos de tema livre, como as edições especiais, de
Dossiê Temático. Com a ressalva de que neste último formato de edição, não caberá
a apresentação e publicação de Resenhas.


Periodicidade
A partir da reestruturação realizada, a proposta do corpo editorial é para que

a Praxia siga com a publicação anual de duas edições, a serem desenvolvidas
paralelamente. Ao mesmo tempo que, juntas, irão compor o único volume anual da
revista.
A principal edição da revista buscará atender ao formato de Fluxo Contínuo
(ou modelo chamado de Ahead of Print), voltada para trabalhos de tema livre a serem
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publicados tão logo estes forem avaliados e aprovados. Por isso, trata-se de uma
edição com editorial aberto ao longo de todo ano, podendo receber trabalhos entre os
meses de janeiro a dezembro.
A segunda edição, será tratada como edição especial a compor o volume
anual. E seu objetivo é receber os trabalhos de pesquisadores que tenham sido
convidados pelo corpo editorial, ou que tenham atendido às chamadas específicas de
Dossiês, visto que deverão tratar sobre uma temática específica e definida pelo
Conselho Editorial, tendo prazo definido para submissão, avaliação e publicação.


Composição da revista
Seguindo as orientações de especialistas ligados às orientações e políticas de

periódicos científicos, e em busca de tornar a revista mais dinâmica e ágil na
operacionalização de todas as suas frentes de trabalho, a partir desta reestruturação,
além de contar com o Editor-Chefe como responsável pelo seu andamento e
desenvolvimento geral, a Praxia passa a receber o apoio: de um Editor-Assistente,
responsável em prestar auxílio técnico à revista; de uma nova Comissão Editorial,
constituída por professores da UEG, responsáveis pelos parâmetros científicos a
serem adotados pela revista, ao mesmo tempo em que acompanham e auxiliam o
Editor-Chefe na coordenação das atividades relacionadas às avaliações e publicações;
um Editor de Arte e Website, responsável pelas questões operacionais relacionadas à
diagramação, elaboração de artes para capas, designer de textos para website e
coordenação das redes sociais da revista; e um novo conselho editorial que, neste
momento, encontra-se em processo de reorganização.


Processo de Avaliação
Os trabalhos submetidos à revista serão avaliados por meio do sistema duplo-

cego de pareceristas ad hoc. Sistema este que, na revista Praxia, está estruturado em três
etapas responsáveis por diferentes funções, a serem executadas sequencialmente, com
a finalidade de permitir uma avaliação organizada, dinâmica, e, acima de tudo, bem
delineada e rigorosa.


Bases de dados indexadoras
Durante a primeira etapa de reestruturação da revista, constituída pelo

período que iniciamos os trabalhos voltados à reapresentação da Praxia, até o
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lançamento deste volume (2º Volume), a equipe editorial da revista também avançou
no trabalho de cadastramento da Praxia em bases indexadoras para que pudesse ser
avaliada e posteriormente aceita e incluída como parte de diferentes bancos de dados,
buscas e informações as quais as bases indexadoras são responsáveis.
Não por acaso, o trabalho de reestruturação da revista envolveu muita análise,
pesquisa e apreciação qualificada no momento de definir normas e parâmetros para
sua política editorial. O que exigiu um trabalho rigoroso no processo de exposição das
normas e estruturas de formatação para artigos, como também na ação de
reorganização e editoração do website, justamente para atender às principais
exigências das bases indexadoras, que estão diretamente relacionadas ao
comprometimento de todo corpo editorial com a qualidade de conhecimento que será
divulgado e publicado no periódico científico.
Após o devido cuidado nos estudos e processos de análises sobre as
exigências de diferentes bases indexadoras, entendidas como importantes para a
vinculação da Praxia, a busca de atendimento de determinados critérios possibilitou
importantes efeitos e conquistas para este momento em que a revista é reapresentada.
Foi avaliada e incluída nas seguintes bases indexadoras: Portal de Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Google
Scholar; Livre – Revistas de Livre Acesso; e Latindex – Sistema Regional de Información
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
A expectativa é de seguirmos avançando no movimento de indexação da
revista. Para isso, sempre que o corpo editorial avaliar como necessário, adequações
voltadas à qualidade das estruturas, normas e políticas serão realizadas para ir ao
encontro de bases indexadoras que forem almejadas, em favor de melhor difusão e
avaliação do periódico.


Identidade visual
A criação de uma nova marca e identidade visual compôs o processo de

restruturação da Praxia. Para isso, tivemos o apoio profissional que nos permitiu
encontrar uma nova apresentação estética para a revista, que pudesse não apenas
resguardar sua história, mas também destacar seu novo momento, que trouxe
importantes mudanças e transformações.
A nova identidade buscou, ao seguir os sentidos e significados expressos no
nome (Praxia), evidenciar uma revista capaz de assumir o conhecimento como agente
transformador da realidade, cuja qualidade deve ser garantida pela organização, gestão
e política editorial da Praxia.
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Após ter apresentado algumas das ações desenvolvidas em função da
reestruturação da revista, aproveito o espaço deste editorial para agradecer o apoio
institucional oferecido pela UEG, e de forma particular pela Assessoria da
Coordenação de Projetos e Publicações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;
e também ao apoio de colegas e professores que neste momento aceitaram o convite
para comporem o corpo editorial da revista, atuando como grandes parceiros nesta
tarefa de qualificar um periódico científico que tem muito a contribuir com a formação
acadêmica em Educação Física.
É preciso destacar ainda que, tais parcerias, tanto por parte da UEG, quanto
por parte dos colegas e professores aos quais direcionei meu agradecimento, foram
fundamentais para que a revista pudesse ser reapresentada não apenas com o
chamamento de trabalhos para compor seu novo volume. Mas também com a
publicação de nove textos, já devidamente avaliados e revisados, construídos por
professores e pesquisadores que foram convidados a contribuírem com este
importante momento para a Praxia.
O convite aos autores responsáveis por estes nove primeiros textos do 2º
volume da Praxia, ocorreu em função da importante participação que tiveram na IV
Jornada de Educação Física do Estado de Goiás, realizada entre os dias 10 a 12 de
dezembro

de 2019, na Unidade Universitária de Goiânia/ESEFFEGO.

Representando, consequentemente, uma forma de agradecimento aos trabalhos
prestados à comunidade acadêmica e ao evento da área de Educação Física da UEG.
Agradecimento este o qual reitero, neste momento em que os artigos são devidamente
publicados, dando sustentação inicial ao volume de reapresentação da revista.
São nove textos, com expressiva qualidade, que tratam de diferentes temas e
objetos, contribuindo para refletir o caráter plural e interdisciplinar da revista. E que,
neste momento, expressam significativa importância ao fazerem parte da história da
revista, na sua fase reestruturação, auxiliando ainda na tarefa de divulgação e
reapresentação da Praxia para alunos, professores e pesquisadores.
Com a apresentação deste novo volume, convido a todos a conhecerem a
Praxia, divulgá-la em diferentes espaços, e, principalmente, submeterem artigos que
possam agregar e contribuir com a retomada e desenvolvimento da revista, somando
apoio ao nosso desejo de “Vida longa à Praxia”.
Boa Leitura!
Goiânia, julho de 2020.
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