A RBPS, de pequena almeja fazer-se grande,
trilhar novos passos e novos desafios,
alicerçada em sua missão de “fomentar o
desenvolvimento da Promoção da Saúde/Saúde
Coletiva por meio da publicação cientifica
advinda de ações e pesquisas de relevância e
correlação com estas áreas” e nas “práticas
internacionais de publicação científica,
acelerando a comunicação e os resultados de
pesquisas.”
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ü RBPS chega ao ano de 2019
completando 35 anos de existência
ü alterando seu fluxo para publicação
contínua
ü melhora na tecnologia passando a
publicar em pdfA
ü bilíngue (inglês obrigatório; espanhol)
ü encontra-se em 22 indexadores e bases
nacionais e internacionais
ü Corpo editorial nacional e internacional
ü acesso aberto e eletrônico
ü periodicos.unifor.br/rbps

Recebeu recentemente o certificado de indexação no Redalyc
2020, atestada por sua qualidade editorial e científica, tecnologia
de publicação digital XML-JATS e política de acesso aberto.
Evolução número artigos ao ano, on line,
internacionalização
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Indexação no SciELO – barreiras encontradas – realmente necessária?
ü Pontos positivos, como a publicação de artigos 100% inglês, indexação no DOAJ, adoção da licença CC-BY e o
registro do DOI em todos os artigos publicados.
ü “Considero o Corpo Editorial amplo e de modo geral competente na área de Promoção da Saúde. É diversificado
em termos de procedência: há profissionais brasileiros e também de outros países da América Latina.”
ü A área de Promoção da Saúde é carente de periódicos específicos, os artigos de Promoção da saúde, densos, tem
sido publicado em revistas de Saúde coletiva.”
Ø Ampliar a densidade ou relevância teórico-metodológica dos trabalhos, aprofundar na discussão e nos resultados
e definir melhor o escopo do periódico
Ø Aumentar o número de Pareceristas e de Autores dos artigos com afiliação estrangeira, de modo a contribuir para
que a área temática alcance a quantidade mínima exigida pelos Critérios SciELO Brasil
Ø Ampliar o corpo editorial inserindo profissionais ligados diretamente a área de Promoção da Saúde
Ø Aprimorar o formulário de avaliação dos artigos e a qualidade da editoração do periódico
Ø Sugerimos a adoção da modalidade de Publicação Continuada.

