PERIÓDICOS EDUCAÇÃO FÍSICA
1 – REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
A Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (RBEFE) é uma publicação trimestral da Escola
de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, e tem por objetivo publicar
pesquisas que contribuam para o avanço do conhecimento nas áreas de Educação Física,
Esporte e afins.
ISSN
XXXX-XXXX
QUALIS – C2
https://www.revistas.usp.br/rbefe/about

2 – JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION
O “Journal of Physical Education” é um periódico de publicação continua que
objetiva divulgar a produção do conhecimento relacionado à área da Educação
Física. Está aberta aos professores de educação física e aos profissionais de
áreas afins que desejam veicular as suas produções nas seguintes seções:
artigo original; artigo de revisão e artigo de opinião.
ISSN 2448-2455 QUALIS
– B2
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/index

3 – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
A Educação Física/Ciências do Esporte é uma área de conhecimento ainda
incipiente em que os periódicos científicos têm um importante papel a
desempenhar: contribuir para a definição e legitimação da área de conhecimento
e estabelecer critérios de qualidade para a realização e divulgação de pesquisas.
O presente ensaio tem como objetivo identificar e discutir algumas dificuldades
e desafios na editoração de periódicos para cumprir esse papel e apresentar
sugestões no tocante a tipos de publicação para atender às necessidades não
apenas acadêmicas, mas também profissionais da área.
ISSN 0101-3289 QUALIS
– B1
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010132892014000400715&script=sci_abstract&tlng=pt32892014000400715&script=sci_abstrac
t&tlng=pt

4 – FISIOTERAPIA &PESQUISA
Todo manuscrito enviado para FISIOTERAPIA E PESQUISA é examinado pelo
Conselho Editorial, para consideração de sua adequação às normas e à política
editorial da Revista.
ISSN 1413-7879 QUALIS
– B2
http://www.revistas.usp.br/fpusp/about

5
– REVISTA BRASILEIRA DE PRESCRIÇÃO E FISIOLOGIA DO
EXERCÍCIO
A Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEX) é
uma publicação do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia
do Exercício (IBPEFEX), é de periodicidade bimestral, com publicação de
artigos científicos, fruto de pesquisas e estudos de cientistas, professores,
estudantes e profissionais que lidam com a Prescrição do Exercício Físico com
parâmetros na fisiologia do exercício, do esforço e humana no âmbito da saúde,
do esporte, da educação, e do lazer .
ISSN 1981-9900 QUALIS
– C2
http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex

6 – REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
Ação Ergonômica é um periódico científico e tecnológico que visa propiciar aos
pesquisadores e agentes de mudanças nas organizações que atuam no Brasil,
as bases conceituais, metodológicas e instrumentais para ações e projetos que
visem melhorar de forma integrada e não dissociada a segurança, o conforto, o
bem-estar e a eficácia das atividades humanas mediante o estudo das interações
das pessoas com a atualidade e o futuro das tecnologias, da organização e dos
ambientes que as acolhem.
ISSN 1519-7859 QUALIS
– B1
http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae

7 – REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE
Disseminar a produção cientifica nas áreas de ciências do exercício e do esporte,
através da publicação de resultados de pesquisas originais e de outras formas
de documentos que contribuam para o conhecimento fundamental e aplicado em
atividade física, exercício e esporte no âmbito das ciências biológicas e da
medicina.
ISSN 1906-9940 QUALIS
– C2
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-8692/lng_pt/nrm_iso

8 – REVISTA BRASILEIRA DE ATIVIDADEFÍSICA E SAÚDE
Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde (RBAFS) é o periódico oficial da
Sociedade Brasileira de Atividade Física & Saúde, de acesso aberto (open
access), de caráter multidisciplinar, com fins de disseminação de conteúdo
científico e educacional, e aceita manuscritos nos seguintes idiomas: português,
espanhol e inglês.
ISSN 2317-1634 QUALIS
– C1
http://rbafs.org.br/RBAFS/about

9 – JOURNAL OF HUMAN GROWTH AND DEVELOPMENT
O Journal of Human Growth and Development está destinada a servir de espaço
para apresentação e troca de saberes entre profissionais das universidades e
dos serviços que lidam com a problemática do crescimento e desenvolvimento
humano. O periódico divulga, desde 1994, trabalhos de pesquisa, revisões,
estudos de caso e experiências inovadoras voltadas à promoção do crescimento
e do desenvolvimento humano, com ênfase na criança e adolescente.
ISSN 2175-3598 QUALIS
– C2
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282&lng=pt&nrm=iso

10 – FITNESS & PERFORMANCE
O Fitness & Performance Journal é o órgão informativo oficial do Insituto Crescer
com Meta, publica trimestralmente dezenove artigos originais provenientes de
pesquisas, além de seções informativas.
ISSN 1676-5133 QUALIS
– C2
http://www.fpjournal.org.br/revistas.php

11 – REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRGS
A revista Movimento é uma publicação científica da escola de Educação Física,
Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, que
conta com avaliação peer-review e permite acesso livre. Fundada em 1994,
aborda temas relacionados ao campo da Educação Física em interface com as
Ciências Humanas e Sociais, mais especificamente em seus aspectos
pedagógicos, históricos, políticos e culturais.
ISSN 1982-8918 QUALIS
– A2
https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/index

12 – REVISTA MOTRICIDADE
Journal Motricidade (ISSN 1646-107X, e ISSN 2182-2972) is a scientific quarterly
journal published by Desafio Singular Editions. Its mission is to help developing
and disseminating theoretical and empirical research in sports science, human
movement, human development and health. Journal Motricidade follows an open
access policy.
ISSN 2182-2972 QUALIS
– C2
https://revistas.rcaap.pt/motricidade/about

13 – RSP REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA
Iniciada em 1967, pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo, a Revista de Saúde Pública comemora, em 2016, cinquenta anos de
publicação ininterrupta dedicados ao campo da saúde pública. Nesse tempo, a
Revista cresceu, aprimorou-se e modernizou-se, reafirmando seu compromisso
com a saúde da população brasileira. Tornou-se referência para a saúde
pública, alcançando projeção nacional e internacional.

ISSN 1518-8787 QUALIS
– XX
http://www.rsp.fsp.usp.br/revista/

14 – DIÁLOGO E CIÊNCIA
O Corpo Editorial da D&C é formado por pesquisador doutores de diversas
instituições do Brasil e do exterior. Submeta seu Manuscrito Original para
publicação na D&C.
ISSN 1678-0493 QUALIS
– C3
http://dialogos.ftc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=13

15 – REVISTA MINEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Adilson Osés, Alberto Carlos Amadio, Alberto Reinaldo Reppold Filho, Antonio José
Natali, Carlos Fernando Ferreira Cunha Júnior, Carlos Nazareno Borges Ferreira, Celi
Nelza Zuke Taffarel, Eliana Lucia Ferreira, Emerson Silami Garcia, Emmi Myotin, Estélio
H. Martin Dantas, Eveline Torres Pereira, Gisele Maria Schwartz, João Carlos Bouza
Marins, Jorge Roberto Perrout de Lima, José De Fátima Juvêncio, José Fernandes
Filho, José Geraldo do Carmo Salles, José Jairo Vieira, José Marques Novo Júnior,
kleber do Sacramento Adão, Leonice Aparecida Doimo, Lamartine Pereira da Costa,
Luiz Fernando Martins Kruel, Marizabel Kowalski, Markus Vinicius Nahas, Maria Elisa
Caputo Ferreira, Maristela de Moura Silva Lima, Maurício Gattás Bara Filho, Murilo Leal
Rocha, Olavo Guimarães Feijó, Pablo Juan Greco, Paulo Roberto dos Santos Amorim,
Ricardo Demetrio de Souza Petersen, Roberto Fares Simão Júnior, Silvana Vilodre
Goellner, Sidney Carvalho Rosadas.
ISSN 0104-8031 QUALIS
– C2
https://www.periodicosdeminas.ufmg.br/periodicos/revista-mineira-de-educacao-fisica/

16
– REVISTA CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA
A Revista Cadernos de Estudos e Pesquisa na Educação Básica – é uma
publicação do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco
(CAp UFPE) que se propõe a divulgar à Educação Básica, abarcando cinco
áreas principais: Ciências Humanas, Ciências Naturais, Letras e Artes,
Educação Física e Matemática.
ISSN 2447-6943 QUALIS
– C1
https://periodicos.ufpe.br/revistas/cadernoscap

17 – REVISTA EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉCITO BRASILEIRO
Ao entregar mais um número da Revista de Educação Física mais antiga do
Brasil, temos a consciência que a tradição não garante a permanência de uma
instituição, por isso, apesar dos oitenta e sete anos de existência da nossa
Revista de Educação Física / Journal of Physical.
ISSN 2447-8946 QUALIS
– C2
https://www.revistadeeducacaofisica.com

18 – EDUCAÇÃO FÍSICA EM REVISTA
O curso de Educação Física da Universidade Católica de Brasília disponibiliza
para a comunidade acadêmica-científica o periódico eletrônico “Educação
Física em Revista”, publicação digital cujo objetivo é divulgar, incentivar,
estimular e difundir temáticas e assuntos deste campo de conhecimento. A
revista possui o propósito e o compromisso de assegurar e incentivar, de forma
sistemática e permanente, a produção e divulgação do saber para as áreas de
Graduação, Mestrado e Doutorado desta área e afins.
ISSN 1983-6643 QUALIS
– B2
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/efr

19 – REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO FUNCIONAL
A Nutrição Funcional no Brasil, foi introduzida em 1999, com objetivo de
abordar, prevenir e tratar desordens crônicas complexas por meio da detecção
e correção dos desequilíbrios orgânicos. Com esta ótica cada vez mais
crescem o numero de cursos com formação de profissionais dedicados e
conscientes, de atualização continuada, na busca de caminhos para
restauração da vitalidade positiva...
ISSN 2176-4522 QUALIS
– B1
http://www.ibnfuncional.com.br/_site/2017/04/02/revista-brasileira-denutricaohttp://www.ibnfuncional.com.br/_site/2017/04/02/revista-brasileira-de-nutricaofuncional-2017-edicao-69/funcional-2017-edicao-69/

20 – REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o
princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao
público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.
ISSN 2357-7894 QUALIS
– C2
https://www.rasbran.com.br/rasbran

21 – REVISTA DE NUTRIÇÃO
Revista de Nutrição é continuação do título Revista de Nutrição da Puccamp,
fundada em 1988. É uma publicação bimestral, editada pelo Programa de
PósGraduação em Ciências da Saúde do Centro de Ciências da Vida da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Publica trabalhos que contribuem
para o estudo da Nutrição em suas diversas subáreas e interfaces; está aberta
a contribuições da comunidade científica nacional e internacional.
ISSN
XXXX-XXXX
QUALIS – C1
https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/nutricao

22 – REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA
A Revista Brasileira de Nutrição Esportiva (RBNE) é uma publicação do
Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX),
é de periodicidade bimestral, com publicação de artigos científicos, fruto de
pesquisas e estudos de cientistas, professores, estudantes e profissionais que
lidam com a Nutrição e a Suplementação com fundamentação na fisiologia
humana no âmbito do esporte, da estética, da educação e da saúde. ISSN
1981-9927
QUALIS – B1
http://www.rbne.com.br/index.php/rbne

23 – REVISTA DE NUTRIÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Periódico eletrônico da Universidade Estadual do Ceará. Publica artigos
acadêmicos e científicos originais na área de Alimentos, Nutrição e Vigilância
em Saúde.
ISSN 2357-9617 QUALIS
– B3
http://www.revistanutrivisa.com.br

24 – DEMETRA – ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO & SAÚDE
Periódico científico interdisciplinar de acesso aberto que tem por missão publicar
debates, análises e resultados de investigações relevantes para o campo da
Alimentação, Nutrição e Saúde publicado pelo Instituto de Nutrição da UERJ.
Recebemos originais em português, espanhol ou inglês provenientes dos
campos da Saúde, Humanidades e outros que abordem temas relativos à
comida, alimento ou nutriente. Após avaliação por pares, divulgamos textos
completos em duas versões: português e inglês ou espanhol e inglês.
ISSN 2338-913X QUALIS
– B2
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/index

25 – REVISTA BRASILEIRA EM PROMOÇÃO DA SAÚDE
A Revista Brasileira em Promoção da Saúde (RBPS) foi fundada em 1984 e
baseia-se na Promoção da Saúde, contemplando políticas públicas, ambientes
saudáveis, capacitação comunitária, desenvolvimento de habilidades individuais
e coletivas e reorientação de serviços de saúde. Tem como missão 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. Publica artigos com abordagens quantitativa e qualitativa, pesquisas de
natureza descritiva, analítica, estudos clínicos, epidemiológicos e ambientais,
que tenham como objetivo final a divulgação do conhecimento científico em
Promoção da Saúde e em Saúde Pública/Coletiva. A RBPS publica editoriais,
artigos originais, artigos de revisão e descrição ou avaliação de experiências. A
publicação é trimestral e bilíngue com ACESSO ABERTO pelo Portal de
Periódicos da UNIFOR (http://periodicos.unifor.br/). A revista verifica existência
de similaridade em todos os manuscritos submetidos, antes de enviar para a
revisão por pares.

ISSN 1806-1230 QUALIS
– XX
http://periodicos.unifor.br/rbps

