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Caros leitores, com muita felicidade anunciamos a publicação da primeira edição de 

2017 do BOLEMA, que está cheia de novidades. 

A Revista já está com mais de 30 anos. Suas três primeiras edições foram elaboradas 

em forma de folhetim. Em 1988, iniciamos a impressão do periódico em formato de revista, 

com a publicação de 8 artigos em 95 páginas. Quase 20 anos depois, em 2007, o número de 

artigos publicados já subia para 16, distribuídos em 363 páginas. Ao assumirmos a revista em 

formato exclusivamente digital, tivemos a possibilidade de aumentar consideravelmente o 

número de artigos publicados de modo que, em 2016, tivemos nada mais nada menos que 63 

artigos publicados em 1318 páginas. 

Estamos muito orgulhosos desse crescimento de quase 800% do BOLEMA em cerca 

de 3 décadas e, pensando em modos como podemos melhorar ainda mais nossa Revista, 

anunciamos quatro medidas importantes.  

A primeira delas diz respeito ao ingresso de mais um co-editor na equipe do 

BOLEMA. A partir desta edição, contamos com a ajuda do prof. Marcus Vinicius Maltempi, 

também professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp de Rio 

Claro. 

A segunda medida se refere à atualização do Conselho Consultivo. Com o crescimento 

da Revista, necessitamos de cada vez mais consultores para nos auxiliar na avaliação dos 

artigos submetidos. Além disso, nada mais justo do que ampliarmos nossa equipe 

incorporando uma série de avaliadores que já ajudavam na Revista na modalidade ad hoc. 

A terceira trata da publicação de novos números do BOLEMA, que passa a ser 

realizada exclusivamente pela homepage da Scientific Electronic Library Online ¬(Scielo), no 

endereço www.scielo.br/bolema. Com isso, concentraremos os acessos ao periódico em um 
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único site, o que poderá ajudar a Revista e seus autores a melhorar seus índices de impacto. 

Por fim, a quarta medida, de ordem mais técnica, se refere à migração da Revista para 

uma plataforma de submissões mais robusta, chamada ScholarOne, que poderá ser acessada 

pelo mesmo endereço de sua publicação na Scielo, com o trâmite de avaliação dos artigos 

sendo realizado 100% online.  

Com isso, esperamos que o BOLEMA possa diminuir os prazos entre a submissão e a 

efetiva divulgação dos artigos aprovados, mantendo a qualidade do periódico.  

Desejamos a todos uma boa leitura! 


