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} Os primeiros registros na 
literatura latino-americana 

sobre estudos de avaliação de 

periódicos surgiram em 1964, a 

partir dos resultados de estudos 

da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) 

para a seleção de relevância de 

revistas latinas (KRZYZANOWSKI; 
FERREIRA, 1998; 

BARBALHO, 2005).  
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} apresentação física; 
} duração; } regularidade; } Periodicidade; } colaboradores de outras 

instituições; } nível de especialização; e  
}  indexação 



} Atores envolvidos no processo de 
avaliação de periódicos: agências de 
fomento, sistema nacional de programas 
de Pós-Graduação, órgão indexadores 
nacionais e internacionais e os portais 
de periódicos (BARBALHO, 2005).  

} Outras formas de avaliação: índices 
bibliométricos, análise de citações, fator 
de impacto. 
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} é o método utilizado pela 
CAPES para estratificar a 

qualidade da produção 
intelectual dos programas de 

Pós-Graduação. Essa 
estratificação é realizada de 

forma indireta ao aferir 
qualidade às publicações 

através da análise da 
qualidade dos veículos, ou 

seja, dos periódicos 
científicos.  



} Atualmente é o sistema de avaliação  que 
mais incita discussões devido à importância 
do periódico estar bem avaliado nessa 
plataforma, certificando sua qualidade para 
a inserção em bases de dados nacionais e 
internacionais, além de atrair maior número 
de autores e avaliadores. 



} A atribuição dos estratos (A1, A2, B1, B2, B3, 
B4, B5 e C) é dada conforme a análise de vários 
critérios presentes na documentação de cada área 
do conhecimento, estando disponíveis no site os 
últimos dois triênios (2007/2009 e 2010/2013).  

} O mesmo periódico pode ser classificado em 
mais de uma área do conhecimento e receber 
diferentes avaliações, possibilitando assim 
expressar o valor da pertinência do conteúdo 
veiculado (CAPES, 2010).  

} Documentos da área 
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}  buscar ampliação e qualificação das 

fontes de informação que a revista 

está inserida (indexação em geral); 

}  observar e procurar atender aos 

padrões sugeridos pelas agências e 

fontes de informação, tanto no 

formato impresso como eletrônico; 

}  padronizar os metadados da revista 

e a formatação/apresentação em 

geral; }  ser criteriosos no preenchimento de 

formulários e propostas de pedido 

de fomento e indexação; 
}  consultar os documentos de área. 
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 São 45 títulos no Portal de 

Periódicos da UFRGS (PPCU) 

(www.ufrgs.br/periodicos) em 

maio de 2015.   
 No Portal SEER/UFRGS, são 

65 títulos, entre os que já 
constam no PPCU, revistas 

novas, discentes e encerradas. 

  
  



 Os 45  títulos do PPCU estão divididos 
nas seguintes grandes áreas do 

conhecimento 

Grande	  área	   Títulos	   %	  
Ciências Agrárias 1	   2,22 
Ciências Biológicas 1	   2,22 
Ciências da Saúde 5	   8,88 
Ciências Exatas e da Terra 4	   11,11 
Ciências Humanas 12	   26,7 
Ciências Sociais Aplicadas 8	   17,77 
Linguística, Letras e Artes 8	   17,77 
Interdisciplinar 6	   13,33 

Total 45	   100	  



Estratos do triênio 2013 

 Estrato Número de revistas % 

A1 4 8,9 
A2 4 8,9 
B1 9 20 
B2 8 17,77 
B3 9 20 
B4 5 11,11 
B5 3 6,66 
C 3 6,66 

 Total 45 100 



2013 

Obs.: gráfico produzido no Wordle.net 
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