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Avaliação de periódicos científicos e a base Qualis

 Apresentar uma visão geral dos critérios de classificação do Qualis por área e das 

tendências por área (participação de Ana Gabriela Ferreira);

Apresentar alguns resultados de pesquisa sobre a percepção que editores de periódicos 

científicos brasileiros das áreas de Ciências Humanas e Ciências da Vida têm sobre o 

processo de classificação na base de dados QUALIS e suas alterações recentes de 

metodologia (participação de Vanesa Souza Pereira);

Debater  algumas das questões ligadas à perspectiva da produtividade/produtivismo 

presentes nos processos de avaliação/classificação dos periódicos

Debater a avaliação de periódicos científicos, tratando especificamente 

da classificação Qualis e da questão da produtividade/produtivismo



O que é classificado e qualificado?

1) Os periódicos em que os docentes e discentes dos

programas de pós-graduação publicam no triênio de avaliação da capes

2) Os livros em que os docentes e discentes dos

programas de pós-graduação publicam no triênio de avaliação da capes

3) Outros meios de divulgação da produção...

O QUALIS É UM DOS INSTRUMENTOS DA AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO

Avaliação de periódicos científicos e a base Qualis

Qualis é, portanto, uma lista de veículos utilizados para a 

divulgação da produção intelectual dos programas de pós-

graduação stricto sensu no Brasil.



Avaliação de periódicos científicos e a base Qualis

base de dados 

QUALIS, 

A base QUALIS é composta por títulos dos periódicos utilizados pelos

programas de pós-graduação para a divulgação de sua produção docente e

discente e tem como fonte primária de informação os relatórios dos

programas enviados para a Capes. Essa base foi implantada em 1998,

estando, desde então, em processo de construção (Capes, 2003). A

concepção da base Qualis vem passando por processos de re-organização,

acompanhando mudanças no processo de avaliação da pós-graduação, o

que tem suscitado controvérsias nas diferentes áreas.

aplicativo externo ao Sistema de Avaliação dos Programas de 

Pós-graduação cujo objetivo original era permitir a composição 

de indicadores de qualidade da produção dos programas de pós-

graduação.



O objetivo do Qualis quando criado era: qualificar os periódicos científicos utilizados no 

âmbito dos programas de PG para diferenciar a sua produção .

Estratificação  9 estratos

3 níveis de qualidade A, B e C

3 níveis de circulação: Internacional, Nacional, Local

Avaliação de periódicos científicos e a base Qualis

Perspectiva histórica do Qualis periódicos:

As áreas estabelecem os critérios e instrumentos de avaliação 

dos periódicos em que seus  docentes e discentes publicam



1. respeitar os critérios das áreas

2. submeter os critérios das áreas à aprovação do CTC

3. preservar o conceito de estratos e os percentuais instituídos pelo CTC

Avaliação de periódicos científicos e a base Qualis

Alguns problemas colocaram-se:

Falta de diferenciação entre os níveis de circulação: internacional de estrangeiro

Em um segundo momento alguns princípios foram definidos:

Periódicos tinham pontuação diferenciada em diferentes áreas

Inexistia um parâmetro de equivalência entre artigo e capítulo de livro ou outra 

forma de produção igualmente aceita.



Avaliação de periódicos científicos e a base Qualis

critérios utilizados na classificação dos periódicos e ao problema da inserção

internacional e da relação periódicos nacionais versus internacionais.

Os critérios vêm sendo vistos como pouco claros, bastante subjetivos e com variação

muito freqüente, tanto no âmbito de uma mesma área (quando se alteram as comissões),

quanto entre as áreas.

Inserção internacional - as críticas dirigem-se à importância exagerada que estaria

sendo atribuída à publicação em periódicos internacionais, apontam a existência de

conflitos na interpretação do que é artigo internacional e a necessidade de serem

consideradas as condições específicas de cada área (Souza e Paula, 2002; Capes, 2003).

Críticas históricas

Essas críticas ainda são válidas e há, atualmente, novos 

problemas decorrentes dos novos critérios.



A1, A2 = EXCELÊNCIA

B1, B2, B3, B4, B5

Avaliação de periódicos científicos e a base Qualis

O Qualis periódicos da segunda fase:

Estratificação: 7 estratos

INTERVALO ENTRE OS ESTRATOS

A1= 100 B1= 70 B3= 40 B5 = 10

A2= 85 B2= 60 B4= 30

Os periódicos qualificados pelas áreas nos estratos mais elevados -

A1 e A2 - não deveriam ultrapassar o percentual de 26% do total

dos periódicos qualificados pela área.



Na segunda fase

É estabelecido 1 artigo em periódico A1 como unidade de

Referência. A1= 100

Avaliação de periódicos científicos e a base Qualis

A classificação dos livros segue os mesmos estratos do Qualis periódicos

Os critérios de classificação do QUALIS por área (Triênio 2007-2009) estão 

disponíveis no Web Qualis. As áreas são 48, divididas em 9 grandes áreas.



Áreas Qualis

Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo

Antropologia / Arqueologia 

Arquitetura e Urbanismo 

Artes / Música 

Astronomia / Física 

Biotecnologia 

Ciência da Computação 

Ciência de Alimentos

Ciência Política e Relações Internacionais 

Ciências Agrárias I 

Ciências Biológicas I

Ciências Biológicas II

Ciências Biológicas III

Ciências Sociais Aplicadas I

Direito 

Ecologia e Meio Ambiente 

Economia 

Educação

Educação Física 

Física

Enfermagem 

Engenharias I

Engenharias II

Engenharias III 

Engenharias IV

Ensino de Ciências e Matemática 

Farmácia

Filosofia / Teologia: subcomissão Filosofia

Filosofia /Teologia: subcomissão Teologia 

Geociências

Geografia 

História

Interdisciplinar

Letras / Linguística

Matemática / Probabilidade e Estatística 

Materiais 

Medicina I

Medicina II 

Medicina III 

Medicina veterinária 

Odontologia 

Planejamento Urbano e Regional / Demografia 

Psicologia 

Química 

Saúde coletiva 

Serviço social 

Sociologia 

Zootecnia / recursos pesqueiros



CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO QUALIS POR ÁREA (TRIÊNIO 2007 - 2009)*

Identificação:

Área de avaliação:

Coordenador de área:

Coordenador-adjunto de área

Modalidade: (acadêmica)

I Considerações gerais sobre o estágio atual da área

II Considerações gerais sobre a ficha de avaliação para o Triênio 2007-2009

_________________________________________________________________

III Considerações gerais sobre o Qualis periódicos, roteiro para a classificação de 

livros e os critérios da área para a estratificação e uso dos mesmos na avaliação
_____________________________________________________________________________________________________________

IV Ficha de avaliação para o Triênio 2007-2009

Quesitos/Itens – Peso – Definições e comentários sobre o quesito/item

1 Proposta do programa

2 Corpo Docente

3 Corpo discente, teses e dissertações

4 Produção Intelectual

5 Inserção social

V Considerações e definições para atribuição de notas 6 e 7 – inserção 

internacional

Estrutura dos documentos de área

* Pesquisa executada por Ana Gabriela Clipes Ferreira



CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO QUALIS POR ÁREA (TRIÊNIO 2007 - 2009)

Para a análise da documentação as áreas dos 48

documentos foram divididas em grandes áreas do

conhecimento, de acordo com a Tabela do CNPQ.

Após a classificação, foram analisados os critérios

de avaliação de cada área com a finalidade de

observar como são atribuídos os estratos.

Para observar a tendências das áreas, o item III do documento (de 

área) foi levado em consideração. Cada área exemplifica o que 

avalia, sendo que todos os documentos são únicos, com explicações 

que elucidam o processo de avaliação.



CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO QUALIS POR ÁREA (TRIÊNIO 2007 - 2009)

Ciências Agrárias

Ciências Agrárias I

Ciência de Alimentos

Medicina veterinária

Zootecnia / recursos pesqueiros

Ciências Biológicas

Biotecnologia

Ciências Biológicas I

Ciências Biológicas II

Ciências Biológicas III

Ecologia e Meio Ambiente

Ciências da Saúde

Educação Física

Enfermagem

Farmácia

Medicina I

Medicina II

Medicina III

Odontologia

Saúde coletiva

Ciências Exatas e da Terra

Astronomia / Física

Ciência da Computação

Física

Ensino de Ciências e Matemática

Geociências

Geografia

Matemática / Probabilidade e Estatística

Química



Ciências Humanas

Antropologia / Arqueologia

Ciência Política e Relações Internacionais

Educação

Filosofia / Teologia: subcomissão Filosofia

Filosofia /Teologia: subcomissão Teologia

História

Psicologia

Sociologia

Ciências Sociais Aplicadas

Administração, Ciências Contábeis e Turismo

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Sociais Aplicadas I

Direito

Economia

Planejamento Urbano e Regional / Demografia

Serviço social

Engenharias 

Engenharias I

Engenharias II

Engenharias III

Engenharias IV

Lingüística, Letras e Artes
Artes / Música

Letras / Linguística

outras
Interdisciplinar

Materiais

Nota: A área de Materiais poderia estar classificada tanto nas exatas, como engenharias. Por esse motivo optou-se por categorizar interdisciplinar.



CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO QUALIS POR ÁREA (TRIÊNIO 2007 - 2009)

TENDÊNCIAS DAS ÁREAS: critérios predominantes

Ciências Agrárias: o uso do JCR/Fator de Impacto* é presente em todas as áreas. Indica-

se bases de dados específicas para cada área, internacionais e nacionais (SCIELO)

Ciências Biológicas: predominantemente, o JCR é utilizado nestas áreas.  

Ciências da Saúde: Predomina o fator de impacto medido pelo JCR. Além disso, o índice 

H** (Scopus) também é utilizado. As bases específicas da área, a MedLine, por exemplo, é 

um fator importante para as Medicinas e Saúde Coletiva. A circulação e o impacto são os 

princípios gerais.

Ciências Exatas e da Terra: nesta área, a ciência da computação dá ênfase e 

reconhecimento para artigos publicados em eventos. Fontes de dados mais relevantes para 

a área são: ISI, Scopus, mediana dos três índices de impacto (JCR, H-index Scopus - HS, 

H-index Google Scholar - HG)ACM, IEEE, SpringerLink, InterScience e Scielo; índices 

(fatores de impacto como, por exemplo, JCR e H-index). Nas demais áreas, o fator de 

impacto predomina e na Química é a única medida utilizada.

Notas:
*O fator de impacto é publicado anualmente no Journal Citation Reports (JCR). Mede o número médio 

de citações de artigos de uma determinada revista.

** Índice h é o número de artigos publicados por um pesquisador que obtenham um total de citações 

igual ou superior a h. É possível calcular através do Web of Science, Scopus e Google Acadêmico



TENDÊNCIAS DAS ÁREAS: critérios predominantes

Ciências Humanas: nas ciências humanas, os documentos enfatizam a importância 

da exogenia dos autores dos artigos. Não utilizam fator de impacto. São 

recomendadas bases nacionais e internacionais em números: se a revista possui, por 

exemplo, indexação em 3 bases das que estão na documentação, recebe um estrato, 

em quatro bases de dados, outro estrato. Em diversas áreas, o documento prioriza a 

explicação e os métodos utilizados para minimizar as discrepâncias entre as 

disciplinas.

Ciências Sociais Aplicadas: apesar da área também utilizar o JCR (Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo; Economia que ainda utiliza o ranking de Barrett, Olia 

e Bailey), não é o principal critério. A avaliação é feita de maneira qualitativa e 

quantitativa e leva em conta as avaliações anteriores. As discrepâncias entre as 

subáreas também são relatadas. Há indicação de determinadas bases de dados e 

também quantidade delas e de artigos com autores com diversidade institucional, ou 

seja, exogenia. Há avaliação de porcentagem de autores-Doutores. Presença em bases 

de dados tipo ISI ou SCOPUS ou SCIELO possibilitam estratificação mais alta. 

Bases do tipo Latindex pontuam também, embora não de maneira tão significativa.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO QUALIS POR ÁREA (TRIÊNIO 2007 - 2009)



Engenharias: predomínio do JCR para a estratificação. Para as revistas não 

presentes no ISI, considera-se a circulação internacional. Scopus e Scielo também 

indicadas como as principais base de dados para pontuar. Além disso, a 

Engenharia IV também leva em consideração base de dados como: INDEX-PSI, 

BIOSIS, CAB, ECONLIT, FSTA, GEOREF, MATHSCI, MLA, 

PHILOSOPHER, PSYCINFO, SPORT DISCUS, Pubmed, LILACS, Medline, 

AGRIS, IEEEXplore e INSPEC.

Lingüística, Letras e Artes: as duas áreas salientam que a sua avaliação é 

qualitativa, não possui tradição em bases de dados ou fator de impacto. O número 

de artigos por edição e a exogenia são fatores importantes, além da circulação 

eletrônica e impressa, com aquisições realizadas em especial por permuta. 

Interdisciplinar: apenas duas áreas. A documentação da área de materiais é 

baseada no Engenharias II, ou seja, o JCR. A área interdisciplinar também 

considera o JCR e a presença nas  bases de dados BIOSIS, CAB, ECONLIT, 

FSTA, GEOREF, INDEX-PSI, LILACS, MATHSCI, MEDLINE, MLA, 

PHILOSOPHER, PSYCINFO, PUBMED e SPORT DISCUS. A presença no 

Portal da CAPES pontua positivamente.

TENDÊNCIAS DAS ÁREAS: critérios predominantes

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO QUALIS POR ÁREA (TRIÊNIO 2007 - 2009)



A pesquisa:

 Foram enviados mais de 300 questionários por e-mail a 
editores de periódicos de duas grandes áreas: Ciências 
Humanas e Ciências da Vida;

 O questionário encontra-se hospedado na plataforma Google 
Docs;

 Foram sugeridas 13 questões, sendo 8 objetivas e 5 
dissertativas;

 Foram obtidas 32 respostas até agora;

 Alguns editores ficaram muito interessados e enviaram outros 
materiais (artigos de opinião e científicos) sobre o tema.

Percepções de editores de periódicos sobre o processo de classificação Qualis



 Nome do periódico

 Local de publicação

 Instituição

 Estrato no qual a revista encontra-se classificada

 Como você avalia o modelo de classificação Qualis aplicado ao triênio 2007-2009?

 Com relação ao modelo de classificação aplicado no triênio anterior (2004-2006), você 
considera o modelo atual:

 Como você avalia os critérios do Qualis para mensuração da qualidade de produção 
científica, baseada em números?

 Você considera o atual modelo de classificação adequado para a sua área? Por quê?

 Que benefícios você observa quanto aos critérios do Qualis?

 Você pensa que alguns critérios do Qualis precisam ser revisados e/ou reformulados? 
Quais? Por quê?

 Você considera que alguns critérios do Qualis e de Fator de Impacto influenciam a 
produção individual dos pesquisadores? Por quê?

 Você acredita que o Qualis prejudica as publicações nacionais com relação às 
internacionais? Por quê?

 Que reformas você aplicaria no modelo de classificação adotado pelo Qualis a fim de 
melhor avaliar as publicações brasileiras?

Percepções de editores de periódicos sobre o processo de classificação Qualis

O questionário



Estratos

1 5 7 7 5 3 2 2

Estratos 

A1 A2 B1 B2

B3 B4 B5 Não informou

Percepções de editores de periódicos sobre o processo de classificação Qualis

Alguns resultados



As três questões seguintes versavam sobre aspectos 
objetivos da percepção sobre a avaliação Qualis:

7

16

9

Bom Regular Ruim

5. Como você avalia o modelo 
de classificação Qualis aplicado 
ao triênio 2007-2009?

Percepções de editores de periódicos sobre o processo de classificação Qualis



6. Com relação ao modelo de classificação aplicado no triênio anterior 

(2004-2006), você considera o modelo atual:

12

8

12

Melhor Mesmo 

efeito

Pior

Percepções de editores de periódicos sobre o processo de classificação Qualis



7. Como você avalia os critérios do Qualis para mensuração da 

qualidade de produção científica, baseada em números?

12

20

Adequados Inadequados

Percepções de editores de periódicos sobre o processo de classificação Qualis



Comparação por estratos

54%

46%

Critérios de mensuração

(A1, A2, B1)

Adequada Inadequada

12

20

Critérios de mensuração (geral)

Adequados Inadequados

24%

76%

Critérios de mensuração 

(B2, B3, B4, B5)

Adequada Inadequada



Vários editores sinalizaram justificativas semelhantes para 
avaliações contrárias, por exemplo, para alguns, “inflar” o 
currículo é ponto positivo, para outros, ponto negativo. 

O mesmo ocorre com o relato de que os critérios Qualis 
levam os pesquisadores a procurar publicações de 
visibilidade internacional, podendo ser considerada uma boa 
motivação ou um aspecto negativo para o trabalho do 
pesquisador.

Percepções de editores de periódicos sobre o processo de classificação Qualis

Sinteticamente as respostas às demais questões indicam:



Motiva esforço para melhoria e

aprimoramento da qualidade dos periódicos;

Estabelece índices comparativos entre as

revistas;

Serve como base de registro de publicações;

Dá visibilidade aos periódicos considerados

de boa qualidade.

Percepções de editores de periódicos sobre o processo de classificação Qualis

Benefícios

Problemas

 Critérios de indexação pouco claros;

 Ainda não serve como mecanismo de

aferimento de qualidade e comparação entre

as revistas;

 Desestímulo à publicação em periódicos

menores, recentes e/ou em desenvolvimento;

 Falhas de isenção na avaliação entre os

pares;

 Parâmetros não tão adequados à realidade

brasileira.

Avaliação

Qualis

Reformulações sugeridas

 Observar fatores como

regularidade e abrangência

da publicação, número de

autores por trabalho, e inclusão

de critérios qualitativos;

 Valorizar periódicos com

temáticas específicas;

 Atender especificidades de

publicações interdisciplinares;

 Melhorar a definição das

notas de corte;

 Estabelecer uma instância

reguladora do processo de

avaliação;

 Repensar os critérios e

ampliar o debate sobre

avaliação de periódicos.



Positivas

 Motiva esforço para melhoria e

aprimoramento da qualidade

dos periódicos;

Incentivo à competitividade.

Ciências Humanas, B3, PB.

Permite a valorização do

esforço dos pesquisadores.

Ciências Humanas, B1, PR.

Melhora a qualidade dos

resultados, artigos e

consequentemente das revistas.

Ciências da Vida, B4, PR.

Percepções de editores de periódicos sobre o processo de classificação Qualis

Influências do modelo Qualis na produção dos pesquisadores

Negativas

 Periódicos bem qualificados costumam

apresentar mais restrições, desestimulando

inovações e pesquisas locais;

Para a área de História, avaliar o volume

de um periódico em quantidade de artigos não

é tão bom pois textos são fruto de árduo

trabalho intelectual e de pesquisa e demoram

muito para chegarem à fase de publicação.

Ciências Humanas, A1, SP.

Na busca por publicar em periódicos

estrangeiros, algumas pesquisas que teriam

forte importância local não são feitas, pois

não haveria interesse de publicá-las por parte

das revistas de maior fator de impacto.

Ciências da Vida, B5, RS.



“Permite a valorização do esforço dos perquisadores.”

“Estimula a procura por melhores veículos de divulgação, 
estando sujeitos a um processo de avaliação mais rigoroso.”

“Para melhorar sua avaliação e se seu programa, os autores 
buscam publicar em revistas melhor classificadas.”

“Há uma loucura cada vez maior por publicar qualquer 
coisa em periódicos considerados A1 e A2.”

Percepções de editores de periódicos sobre o processo de classificação Qualis

O Qualis é, ainda, visto como um instrumento que:
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