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Editorial
Bem-vindo ao número inaugural do oitavo volume da Revista Eixo, a revista técnico-científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Brasília/IFB. Ao longo dos últimos sete anos, a Revista Eixo publicou artigos, ensaios, dossiês temáticos e trabalhos apresentados em eventos nacionais e internacionais. O reconhecimento da qualidade do nosso periódico tem aumentado
na comunidade interna e externa ao IFB.
Entre 2013 e 2016 (primeiro quadriênio de avaliação da CAPES), 137 artigos foram submetidos à publicação na revista. Após revistos por pares (DoubleBlind Peer Review), 41% deles foram aceitos para publicação. Só entre 2017 e
2018 o número de artigos submetidos chegou a 80, com aproximadamente 36%
de aceite após revisão. Dentre os autores dos artigos estão servidores do IFB e
de outras instituições da Rede Federal de Educação, de Universidades Federais,
bem como de outras instituições públicas e privadas do país.
Atualmente, o tempo médio que decorre entre a submissão do artigo até a
decisão editorial final é de 182 dias, incluídos nesse período a primeira resposta
editorial (aceito, aceito com correções ou rejeitado) e o tempo necessário para
que os autores façam as alterações indicadas pelos revisores, quando assim é o
caso. Digno de menção, a Revista Eixo tem qualis B2 na área de Ensino e tem classificação em outras dez áreas de avaliação da CAPES em face de seu caráter multidisciplinar.
Diante desses dados e na expectativa de que a Revista continue seu processo de crescimento e reconhecimento científico, encorajo-vos a participar desse processo não somente como leitores, mas também como autores e revisores
da Eixo, para que, no futuro próximo, possamos apresentar indicadores qualitativos e quantitativos ainda melhores do nosso periódico.
Por fim, convido-vos a aproveitar as leituras e reflexões contidas nesse número
que se apresenta.
Neste volume estão publicados 25 artigos com diferentes assuntos e dois
dossiês intitulados “Políticas públicas educacionais: reflexões sobre a relação
educação-trabalho frente às transformações no mundo do trabalho” e “Cultura
e Alimentação”. Boa leitura!
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