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Objetivo: O projeto objetiva promover registro e divulgação do conhecimento
produzido pelos docentes e discentes do Curso de Educação Física do UnilesteMG,
bem como quaisquer outros pesquisadores, propiciando pela ação extensionista a
educação da população através da facilitação do acesso às informações pela criação e
manutenção de um periódico científico especializado. Metodologia: A partir do
registro de ISSN (International Standard Serial Number, em português, Número
Internacional Normalizado para Publicações Periódicas) do periódico no Instituto
Brasileiro de Ciência e Tecnologia realizado em 2006, procede-se semestralmente na
captação e análise de artigos científicos através do trabalho colaborativo e voluntário
de revisores Ad Hoc, os quais selecionam artigos científicos relevantes para
publicação, ou apontando as correções necessárias para que artigos relevantes, porém
incompletos, se tornem publicáveis. Estes são devolvidos aos seus autores, que os
corrigem e submetem-nos novamente à revista, que é publicada apenas em meio
digital, com periodicidade semestral, ficando disponível no endereço
<http://www.unilestemg.br/movimentum/>. Resultados: A Movimentum – Revista
Digital de Educação Física já publicou, em seus 4 anos de existência, 64 pesquisas na
internet - rede mundial de computadores, sendo 63 artigos originais e 1 de revisão,
assim distribuídos: 20 no ano de 2006, 22 no ano de 2007, 15 no ano de 2008 e 7 no
ano de 2009, estando em processo de editoração o segundo número deste ano.
Conclusão: A importância acadêmica desse projeto está no incentivo à pesquisa que
gera na comunidade acadêmica, além de se mostrar uma excelente maneira da
divulgação dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos docentes e discentes de
cursos de Educação Física do Brasil, promovendo a materialização da integração
ensino-pesquisa-extensão na universidade.

Palavras-chave: Periódico científico. Internet. Extensãio universitária. 

10ª Semana de Iniciação Científica e 1ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Iniciação Científica e Extensão: diferenciais acadêmicos."

Coronel Fabriciano-MG - 21/09/2009 a 23/09/2009


