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Introdução: A revista “Fisioterapia e Saúde Funcional” é uma iniciativa dos
docentes do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, e é um meio
virtual  de  informar  a  comunidade  acadêmica  sobre  as  atualizações  da  área  da
saúde,  com  a  principal  função  de  divulgar  pesquisas  na  área  da  Fisioterapia  e
Saúde  Funcional.  É  um  projeto  de  extensão  que  tem  como  objetivo  incentivar  a
produção  do  saber  na  área  da  Fisioterapia,  e  de  beneficiar  as  comunidades  com
mais  informações  sobre  a  saúde,  proporcionando  assuntos  pertinentes  e  atuais
que muitas vezes passam despercebidos sem que se tenha conhecimento sobre. A
publicação das pesquisas acontece semestralmente, contando com uma equipe de
avaliadores  para  analisar  se  o  conteúdo está  de acordo com o padrão da revista
para  que  a  pesquisa  seja  submetida  à  edição  de  layout.  Relato  de  experiência:
Desde o período de março de 2016, venho desempenhando atividades na revista,
atuando nas funções editoriais. Minha experiência com a revista está sendo muito
enriquecedora,  pois,  envolve  meus  conhecimentos  de  forma  multidisciplinar,
aplicando na área da saúde minhas habilidades, realizando e revisão e edição de
layout  dos  textos  que  são  postos  em  circulação.  A  revista  está  hospedada  no
Sistema Eletrônico de Editoração de Revista (SEER) do IBICT (Instituto Brasileiro de
Informação  em  Ciência  e  Tecnologia),  que  é  um  sistema  operacional  que
proporciona à revista organização do processo de submissão, avaliação, revisão e
editoração dos artigos antes de sua publicação de maneira mais rápida o fluxo das
informações,  preservando  os  conteúdos  da  revista  de  maneira  eficaz.  
Considerações  finais:  Essa  oportunidade  de  trabalhar  nesse  projeto  está  muito
importante para minha formação, permitindo que eu entre em contato com outras
áreas  do  conhecimento,  desenvolvendo  minhas  habilidades  e  empregando  os
meus  conhecimentos  como  estudante  do  curso  de  letras  na  área  da  saúde,  e
também visando a interação entre os cursos.
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