
A RBEF e a FnE (Julho 2011)

Prezados diretores e membros do conselho,

Abaixo um breve relato da RBEF e da FnE até a presente data, 01/07/2011.

Revista Brasileira de Ensino de Física (edição online)

A RBEF é trimestral e está com sua publicação em dia, ou seja, a edição de Junho de 
2011 está no ar, como pode ser consultado no sítio:

 http://www.sbfisica.org.br/rbef/edicoes.shtml

Esta edição, como é de praxe, está ainda em aberto, ou seja, ela é fechada até o dia 
15 do mês posterior a sua data (neste caso, 15 de julho para a edição de Junho 2011). 
Isto  ocorre  pela  demora  de  alguns  autores  em  retornar  as  provas  corrigidas  ou 
pequenos erros detectados nos artigos (nomes de autores, filiação, etc.). Esta prazo 
também é respeitado para que, ao mandar o material para a impressão, tenhamos um 
número menor possível de erros, detectados ainda na versão online.

Revista Brasileira de Ensino de Física (edição impressa)

Toda os números da revista até março de 2011 estão em processo de impressão. A de 
junho  ainda  não foi  mandada  à  gráfica  pelo  exposto  acima.  Normalmente  entre  o 
processo de fechamento da revista e sua impressão,  necessitamos de 6 semanas 
(todo o material é preparado e mandado para Porto Alegre para que eu corrija toda a 
revista – erros de tipografia, de alinhamento, etc.). Este material retorna para a gráfica 
em SP onde então é produzida e enviada à sede da SBF.

Até a presente data todas as revistas estão pagas com recursos de edital específico 
do CNPq.

Revista Física na Escola (edição online)

A FnE é semestral e o último número online é o de Outubro de 2010. A revista de 
MAIO começou a ser produzida em JUNHO e será colocada no ar ainda no corrente 
mês.  Pelas  suas  características  é  uma  revista  que  demora  mais  tempo  para  ser 
produzida, pois:

1) É colorida e requer um maior trabalho da equipe de produção para ajustar o 
material a nós enviado, uma vez que muitas vezes a qualidade das fotos online 
não é suficiente para garantir uma boa qualidade impressa.

http://www.sbfisica.org.br/rbef/edicoes.shtml


2) Requer uma negociação mais longa com a gráfica para custos de impressão 
pois algumas revistas, em função do material colorido, precisam ser impressas 
utilizando-se um número maior de cores

3) Requer o trabalho de um artista gráfico para ilustrar a Capa e o cabeçalho dos 
artigos.

Revista Física na Escola (edição impressa)

A revista de OUTUBRO de 2010 está na gráfica,  em processo de impressão.  Em 
princípio os recursos do CNPq são específicos ao ISBN da RBEF e me é vetado, por 
este motivo, pagar a Física na Escola do mesmo fundo. Não houve, durante minha 
gestão enquanto editor, a abertura de qualquer outro edital que me permitisse pagar 
esta revista. Em reunião com a diretoria foi-me informado que a Sociedade Brasileira 
de Física arcaria com os recursos de pagamento da FnE.

Revista Brasileira de Ensino de Física (edições futuras)

De um total de 423 artigos submetidos desde a implementação do sistema online (abril 
de 2010) temos 313 já rejeitados. Do restante, temos 80 em processo de arbitragem e 
30 aceitos para publicação. Estes últimos sairão na edição de setembro de 2011. 

Revista Física na Escola (edições futuras)

A FnE tem um fluxo constante de submissões. Tenho atualmente 4 artigos submetidos 
para a edição de Outubro de 2011 (a de Maio já está fechada) e aguardo a submissão 
de  novos  artigos.  Diferente  da  RBEF,  o  número  de  submissões  é  relativamente 
pequeno (em torno de 20 artigos por ano).

Recursos financeiros

Tenho edital específico do CNPq para pagamento da RBEF em 2011 (R$ 55.000,00). 
Estes recursos já se encontram disponíveis e são suficientes para as revistas, cujo 
custo é de aproximadamente R$ 12.000,00 por exemplar.

Sílvio R. Dahmen


