Normas de Publicação
Revista Brasileira de Ciências do Esporte
Foco da Revista: Revista Brasileira de Ciências do Esporte – RBCE (eISSN
2179-3255), instância de difusão da produção acadêmica dos pesquisaGRUHV GD iUHD GH FRQKHFLPHQWR (GXFDomR )tVLFD&LrQFLDV GR (VSRUWH
e HGLWDGD VRE UHVSRQVDELOLGDGH LQVWLWXFLRQDO GR &ROpJLR %UDVLOHLUR GH
Ciências do Esporte (CBCE), em periodicidade trimestral. Publica prioritariamente pesquisas originais sobre temas relevantes e inéditos. As
submissões podem ser realizadas a qualquer tempo, em sistema de dePDQGDFRQWtQXDFRPH[FHomRGRVDUWLJRVGHUHYLVmR
Seções: Os textos submetidos à RBCE devem ser direcionados para uma
das 3 seções: Artigos Originais WUDEDOKRVRULXQGRVGHSHVTXLVDVHPStULFDV
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
WUDEDOKRV FLHQWtÀFRV Mi SXEOLFDGRV HVWDEHOHFHQGR XP UHFRUWH WHPSRUDO
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 comS}HP D (GXFDomR )tVLFD&LrQFLDV GR (VSRUWH 3HVTXLVDGRUHV H[SHULHQWHV
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 simultâQHRDRXWURSHULyGLFRTXHUVHMDQDtQWHJUDRXSDUFLDOPHQWH
Formatos: O texto deve estar gravado em formato Microsoft Word, sem
TXDOTXHU LGHQWLÀFDomR GH DXWRULD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R 6LVtema Editorial Elsevier (EES) consultar o Guia do Usuário para Autores:
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/116/p/7923

FORMA E PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS
A submissão compreende o envio dos seguintes arquivos: 1) Author AgreHPHQW   )ROKD GH 5RVWR   0DQXVFULWR   3DUHFHU GR &RPLWr GH
Ética, se for o caso, aprovando o projeto que deu origem ao trabalho,
 $UTXLYRVLQGLYLGXDLVGHÀJXUDVHWDEHODV
1) AUTHOR AGREEMENT: 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:
a) Declaração de Responsabilidade: ´&HUWLÀFR TXH SDUWLFLSHL VXÀFLHQWHmente do trabalho para tornar pública minha responsabilidade pelo seu
FRQWH~GR&HUWLÀFRTXHRPDQXVFULWRUHSUHVHQWDXPWUDEDOKRRULJLQDOH
TXH QHP HVWH PDQXVFULWR HP SDUWH RX QD tQWHJUD QHP RXWUR WUDEDOKR
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 ‘Comentá-

rios ao editor’. Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei totalmente na obtenção e fornecimento de dados sobre os quais o manuscrito
HVWiEDVHDGRSDUDH[DPHGRVHGLWRUHVµ
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 comSHWHQWHDJUDGHFLPHQWRDR&%&(HRVFUpGLWRVFRUUHVSRQGHQWHVD5%&(µ
1.2) Informação Suplementar: Em artigos com 04 (quatro) ou mais auWRUHVGHYHPVHUREULJDWRULDPHQWHHVSHFLÀFDGDVQDUHIHULGDFDUWDDVUHVponsabilidades individuais de todos os autores na preparação do trabaOKRGHDFRUGRFRPRPRGHORDVHJXLU´$XWRU;UHVSRQVDELOL]RXVHSRU«
$XWRU<UHVSRQVDELOL]RXVHSRU«$XWRU=UHVSRQVDELOL]RXVHSRU«HWFµ
  )2/+$ '( 52672 SiJLQD FRP R WtWXOR GR WUDEDOKR H LGHQWLÀFDomR
FRPSOHWD GRV DXWRUHV ,QIRUPDU HPDLO ~OWLPR JUDX DFDGrPLFR ÀOLDomR
institucional (Departamento ou Programa de Pós-graduação, Centro ou
Setor, Instituição de Ensino ou Pesquisa), Cidade, Estado (unidade da
)HGHUDomR HSDtV GHWRGRVRVDXWRUHV HQGHUHoRSRVWDOWHOHIRQHHID[
(apenas do contato principal do trabalho).
 $SRLR ÀQDQFHLUR e REULJDWyULR LQIRUPDU QD IROKD GH URVWR VRE D
IRUPD GH QRWD GH URGDSp WRGR H TXDOTXHU DX[tOLR ÀQDQFHLUR UHFHELGR
para a elaboração do trabalho, inclusive bolsas, mencionando agência
de fomento, edital e número do processo. Caso a realização do trabalho
QmR WHQKD FRQWDGR FRP DSRLR ÀQDQFHLUR DFUHVFHQWDU D VHJXLQWH LQIRUmação: 2SUHVHQWHWUDEDOKRQmRFRQWRXFRPDSRLRÀQDQFHLURGHQHQKXma natureza para sua realização. Nos trabalhos que declararem algum
WLSR GH DSRLR ÀQDQFHLUR HVVD LQIRUPDomR VHUi PDQWLGD QD SXEOLFDomR
sob a forma de nota de rodapé.
 &RQÁLWRVGHLQWHUHVVH eREULJDWyULRTXHDDXWRULDGRPDQXVFULWRGHFODUHDH[LVWrQFLDRXQmRGHFRQÁLWRVGHLQWHUHVVH0HVPRMXOJDQGRQmRKDYHU
FRQÁLWRV GH LQWHUHVVH R V  DXWRU HV  GHYH P  GHFODUDU HVVD LQIRUPDomR QR
DWRGHVXEPLVVmRGRDUWLJRQDIROKDGHURVWR2VFRQÁLWRVGHLQWHUHVVHSRGHP
VHU GH QDWXUH]D SHVVRDO FRPHUFLDO SROtWLFD DFDGrPLFD RX ÀQDQFHLUD WDLV
FRPRVHUPHPEURFRQVXOWLYRGHLQVWLWXLomRTXHÀQDQFLDDSHVTXLVDSDUWLFLSDUGHFRPLWrVQRUPDWLYRVGHHVWXGRVFLHQWtÀFRVSDWURFLQDGRVSHODLQG~VWULD
UHFHEHU DSRLR ÀQDQFHLUR GH LQVWLWXLo}HV HP TXH D SHVTXLVD p GHVHQYROYLGD
FRQÁLWRV SUHVHQWHV QR kPELWR GD FRRSHUDomR XQLYHUVLGDGHHPSUHVD LGHQWLÀFDomRHFRQWDWRFRPSDUHFHULVWDV ad hoc durante o processo de avaliação
etc. Quando os autores submetem um manuscrito, eles são responsáveis por
UHFRQKHFHUHUHYHODUFRQÁLWRVÀQDQFHLURVRXGHRXWUDQDWXUH]DTXHSRVVDP
WHU LQÁXHQFLDGR VHX WUDEDOKR 2V DXWRUHV GHYHP UHFRQKHFHU QR PDQXVFULWR
WRGRRDSRLRÀQDQFHLURSDUDRWUDEDOKRHRXWUDVFRQH[}HVÀQDQFHLUDVRXSHVsoais com relação à pesquisa (vide item $SRLRÀQDQFHLUR, logo acima nesta
SiJLQD 1mRKDYHQGRFRQÁLWRVGHLQWHUHVVHEDVWDWUDQVFUHYHUHDFUHVFHQWDU
QDIROKDGHURVWRVREDIRUPDGHQRWDGHURGDSpQRWtWXORDVHJXLQWHLQIRUPDomR2VDXWRUHVGHFODUDPQmRKDYHUFRQÁLWRVGHLQWHUHVVH1RVWUDEDOKRV
QRVTXDLVIRUHPGHFODUDGRVDH[LVWrQFLDGHFRQÁLWRVGHLQWHUHVVHHVVDLQIRUmação será mantida na publicação sob a forma de nota de rodapé.
2.3) Agradecimentos: Agradecimentos poderão ser mencionados sob a
forma de nota de rodapé na folha de rosto.
3) MANUSCRITO: Arquivo completo do artigo com resumos e palavraschave e referências.

Normas de Publicação

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 ilustrao}HVÀJXUDVHWDEHODVGHYHPVHUHPWDPDQKRHVSDoDPHQWRVLPSOHV$
extensão máxima para artigos originais e de revisão é de 35.000 caracteres
FRQWDQGRHVSDoRVHWRGRVRVHOHPHQWRVWH[WXDLVFRPRWtWXORVUHVXPRVSDlavras-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:2WtWXORGHYHVHUEUHYHHVXÀFLHQWHPHQWHHVSHFtÀFRHGHVFULWLYRGRWUDEDOKRHGHYHYLUDFRPSDQKDGRGHVXDWUDGXomRSDUDDOtQJXDLQJOHVDHHVSDQKROD
3.3) Resumo: Deve ser elaborado um resumo informativo, incluindo objetivo,
metodologia, resultados, conclusão, acompanhado de sua tradução para a
OtQJXDLQJOHVDHHVSDQKROD&DGDUHVXPRTXHDFRPSDQKDURDUWLJRGHYHUiWHU
no máximo, 790 caracteres (contando espaços). Para contar os caracteres,
usar-se-á, no Word, no item Ferramentas, a opção Contar Palavras.
3.4) Palavras-chave (Palabras clave, Keywords):FRQVWLWXtGRVGHTXDWUR
WHUPRVTXHLGHQWLÀTXHPRDVVXQWRGRDUWLJRHPSRUWXJXrVLQJOrVHHVSDnhol separados por ponto e virgula. Recomendamos a utilização dos DesFULWRUHVHP&LrQFLDVGD6D~GH 'H&6 GLVSRQtYHOHPKWWSGHFVEYVEU
3.5) Modo de apresentação dos artigos: Página inicial e subsequentes (adotar OBRIGATORIAMENTE a seguinte ordem): a) Título informativo e conciso
HPSRUWXJXrV RXQDOtQJXDHPTXHRDUWLJRVHUiVXEPHWLGR QHJULWRFDL[D
baixa e alinhado à esquerda; b) Resumo em português RXQDOtQJXDHPTXH
o artigo será submetido) com no máximo 790 caracteres incluindo espaços.
'HYH VHU LQVHULGR FRP XP HQWHU ORJR DEDL[R GR WtWXOR F  Palavras-chave:
HPSRUWXJXrV RXQDOtQJXDHPTXHRDUWLJRVHUiVXEPHWLGR TXDWURWHUPRV
VHSDUDGRVSRUSRQWRHYtUJXODHXPHQWHULQVHULGRVLPHGLDWDPHQWHDEDL[RGR
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
palavras clave; f) Elementos textuais (corpo do texto, seguindo a estrutura
FRUUHVSRQGHQWHSDUDFDGDVHomRHVFROKLGD2EVHUYDomRRVVXEWtWXORVGDVVHções 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 Styleµ VLVWHPD GH FKDPDGD$XWRU'DWD 
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
RXPDLVDXWRUHVVREUHQRPHGRSULPHLURDXWRUVHJXLGRGH´HWDOµHRDQR
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
QDPHGLGDHPTXHSRGHID]rODVµ3DUDPDLVRULHQWDo}HVVREUHRPRGRGH
citar e a adoção do sistema de chamada numérica 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,
VHKRXYHUUHIHUrQFLDVLQFOXLUUHIHUrQFLDELEOLRJUiÀFDFRPSOHWDGROLYUR
UHVHQKDGRQRFDEHoDOKRWtWXOR RSFLRQDO FRQWHUGHVFULomRGRFRQWH~GRGDREUDVHQGRÀHODVXDVLGHLDVSULQFLSDLVRIHUHFHUXPDDQiOLVHFUttica (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 %LEOLRJUiÀFDVFRPpletas nas notas, apenas como referência nos mesmos moldes do texto.
3.8) Apêndices: Apêndices podem ser empregados no caso de listagens
H[WHQVLYDVHVWDWtVWLFDVHRXWURVHOHPHQWRVGHVXSRUWH
4) FIGURAS E TABELAS: arquivos individuais e, simultaneamente, no manuscrito. Quando for o caso, devem ser numeradas por ordem de aparecimento
QR WH[WR FRP Q~PHURV DUiELFRV &DGD WDEHOD GHYH WHU XP WtWXOR DQWHV GD
imagem), uma legenda explicativa (após a imagem) e apresentar as fontes
TXHOKHVFRUUHVSRQGHP$VÀJXUDVHWDEHODVGHYHUmRWDPEpPVHUHQYLDGDVVHparadas do texto principal do artigo, através de arquivos individuais, nominados conforme a ordem em que estão inseridas inseridos no texto (ex.: Figura
1, Tabela 1, Figura 2 etc.). Além de constar no corpo do texto, ambas devem
ser submetidas como documentos suplementares e as imagens devem ser
HVWDUHPDOWDGHÀQLomR GSLIRUPDWR7,) HTXDQGRIRURFDVRGHYHUmR
YLUDFRPSDQKDGDVGHDXWRUL]DomRHVSHFtÀFDSDUDFDGDXPDGHODV SRUHVFULWR
HFRPÀUPDUHFRQKHFLGD HPTXHVHMDLQIRUPDGRTXHDLPDJHPDVHUUHSURGX]LGDQRPDQXVFULWRIRLDXWRUL]DGDHVSHFLÀFDPHQWHSDUDHVVHÀP1RFDVR
GHIRWRJUDÀDVDDXWRUL]DomRWHPGHVHUIHLWDSHORIRWyJUDIR PHVPRTXDQGR
o fotógrafo é o próprio autor do manuscrito) e pelas pessoas fotografadas.
2EUDVFXMRDXWRUIDOHFHXKiPDLVGHDQRVMiHVWmRHPGRPtQLRS~EOLFRH
portanto, não precisam de autorização. As legendas e fontes das ilustrações,
ÀJXUDVHWDEHODVGHYHPVHUHPWDPDQKR
5) COMITÊ DE ÉTICA: Os critérios éticos da pesquisa devem ser respeitados dentro dos termos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de
6D~GH GLVSRQtYHO HP KWWSFRQVHOKRVDXGHJRYEUUHVROXFRHV
Reso466.pdf), quando envolver experimentos com seres humanos; e de
DFRUGR FRP RV 3ULQFtSLRV pWLFRV QD H[SHULPHQWDomR DQLPDO GD 6RFLHGDGH
%UDVLOHLUDGH&LrQFLDHP$QLPDLVGH/DERUDWyULR&2%($ GLVSRQtYHOHP
KWWSZZZFREHDRUJEUFRQWHXGRYLHZ",'B&217(8'2   TXDQGR HQvolver animais. Os autores deverão OBRIGATORIAMENTE encaminhar como
Documento suplementar, juntamente com os manuscritos nas situações
TXHVHHQTXDGUDPQHVVHVFDVRVRSDUHFHUGH&RPLWrGHeWLFDUHFRQKHFLdo ou declaração de que os procedimentos empregados na pesquisa estão
GHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVTXHQRUWHLDPDVUHVROXo}HVMiFLWDGDV
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
WHUFHLURUHYLVRU D SDUDÀQVGHGHVHPSDWH0DQXVFULWRVDFHLWRVRXDFHLWRV
com indicação de reformulação, poderão retornar aos autores para aprovação de eventuais alterações no processo de editoração do número para
o qual foi submetido ou para números subsequentes.
Outras informações: FDVR R DUWLJR SRVVXD LPDJHQV ÀJXUDV TXDGURV WDEHODVIRWRJUDÀDVHWF RXTXDOTXHURXWUDUHSURGXomRTXHQmRVHMDGHVXD
propriedade, enviar, como documento suplementar, uma Declaração que
DXWRUL]DRXVRGHFDGDLPDJHPRXGRFXPHQWR SRUHVFULWRHFRPÀUPDUHconhecida) em que esteja declarado que o material a ser reproduzido em
VHXDUWLJR FRORFDURWtWXORGRDUWLJRQDUHIHULGDGHFODUDomR HVWiOLEHUDGR
SDUDHVVHÀP4XDOTXHUSDJDPHQWRTXHWHQKDGHVHUIHLWRSDUDDREWHQção da autorização deverá ser efetuado pelo(s) Autor(es). Caso o original
FRQWHQKD IRWRJUDÀDV D 'HFODUDomR GH DXWRUL]DomR WHP GH VHU IHLWD SHOR
IRWyJUDIRHSHODVSHVVRDVIRWRJUDIDGDV(PFDVRGHIRWRJUDÀDVGHFULDQoDV
e jovens, a Declaração deve ser assinada pelos pais ou representantes
legais. Em algumas situações, há necessidade de pedir autorização dos
herdeiros ou detentores dos Direitos Autorais. O mesmo vale para Letras
de música e Poesias, pois mesmo pequenas citações demandam a autori]DomRGR$XWRURXGRVGHWHQWRUHVGRV'LUHLWRV$XWRUDLV(StJUDIHVVHJXHP
DPHVPDUHJUD&LWDomRGHWH[WRGHÀFomRQHFHVVLWDVHPSUHGHDXWRUL]Dção, assim como texto e/ou imagem protegidos pela legislação e que são
obtidos em sites da Internet.

