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EDITORIAL 
 

Balanço do ano e perspectivas futuras 
 
 
Rafael Pereira & Marco Machado 
 
Mais um ano de BrJB e percebemos que, apesar dos 4 anos de atividade, ainda somos 
um periódico em construção. Muito aprendemos ao longo destes anos e temos ciência 
que ainda muito mais aprenderemos. Nossa certeza se baseia na postura comprometida 
de todos os envolvidos na manutenção do BrJB, desde nós editores, passando pelas 
instâncias administrativas e chegando aos revisores. É gratificante chegar ao final de mais 
um ano e verificar que todos ainda se mantém animados e traçando planos para o quinto 
ano do periódico. 
O balanço de 2010 foi positivo, publicamos um total de 30 artigos, sendo 3 revisões, 25 
originais e 2 no formato de nosso já consagrado “Biomotricity Round Table”. O sucesso do 
“Biomotricity Round Table” não é de se espantar, pois é fonte de informações científicas 
atualizadas e possibilita o enfoque prático, graças a um modelo de perguntas previamente 
selecionadas pelo organizador do artigo. Esta mescla de focos (i.e., científico e prático), 
nem sempre observados nos modelos de artigos convencionais (i.e., artigos de revisão e 
artigos originais), alcança a uma ampla gama de leitores e tem boa aceitação científica, 
tendo em vista a existência de citação em periódicos de indexação internacional. 
Nosso desafio em 2011 é aumentar o número de artigos publicados, sem perder a 
qualidade das publicações, manter a visibilidade nacional e internacional e ainda alcançar 
novos indexadores peso. Temos ciência de que teremos muito trabalho, mas contamos 
com a contribuição de todos os envolvidos na existência do BrJB. 
Obrigado pelo apoio, manifestado na forma de elogios, críticas, sugestões e submissões. 
Que em 2011 sua companhia seja constante e que este seja uma ano pleno em 
realizações. 
    
Boa leitura a todos! 
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