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ÁREA INTERDISCIPLINAR DA CAPES
QUALIS PERIÓDICOS
Considerações sobre a entrada de periódicos científicos para o Sistema
Qualis-Capes
São frequentes as solicitações de editores para que a CAPES classifique
suas revistas. Porém, a entrada de periódicos para o Sistema Qualis-CAPES ou
simplesmente Qualis ocorre a partir das informações relatadas pelos programas
da Área Interdisciplinar, anualmente, na Plataforma Sucupira. Para esta entrada
é necessário haver pelo menos uma publicação de docente permanente de
programa de Pós-graduação no periódico. Após o processamento dos relatórios
anuais, a comissão de área atualiza anualmente a classificação dos periódicos já
existentes no banco de dados e os novos periódicos são classificados e
incorporados ao Qualis.
Uso do Sistema Qualis-CAPES para outros fins
O Qualis destina-se exclusivamente ao processo de avaliação de
programas de pós-graduação em funcionamento no SNPG e para o processo de
avaliação de novos cursos/programas de pós-graduação (APCN); sua utilização
para outras finalidades é de responsabilidade exclusiva da instituição ou
entidade interessada.
O Qualis é uma base incompleta, pois somente periódicos relatados
anualmente pelos programas de Pós-graduação são incluídos no banco de
dados e as atualizações ocorrem, geralmente, uma única vez por ano, por área
de avaliação. Além disso, um mesmo periódico pode ter diferentes
classificações, dependendo da área de avaliação.
Classificação dos periódicos no Sistema Qualis-Capes
Esta classificação apresenta a seguinte ordenação:
A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C.
Foi estabelecido ainda no Sistema Qualis os seguintes limites:
A1<A2; A1+A2≤25%; e A1+A2+B1≤50%; B2+B3+B4+B5+C≤50%
Dimensão do Qualis Interdisciplinar
O Qualis da Área Interdisciplinar abrange todas as áreas do conhecimento
e suas interfaces.
Classificação do Qualis da Área Interdisciplinar
Definição de Periódico Científico: um dos tipos de publicações seriadas, que
se apresenta sob a forma de revista, boletim, anuário etc., editada em fascículos
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com designação numérica e/ou cronológica, em intervalos pré-fixados
(periodicidade), por tempo indeterminado, com a colaboração, em geral, de
diversas pessoas, tratando de assuntos diversos, dentro de uma política editorial
definida, e que é objeto de Número Internacional Normalizado (ISSN). Fonte:
NBR 6021 da ABNT.
NP (Não periódicos)
Serão classificados como NP quaisquer veículos de divulgação que não se
enquadrem como periódicos científicos tais como magazines, diários, anais,
folhetos, conferências dentre outros.
Na classificação Qualis deste quadriênio estão sendo empregados os
seguintes indicadores quantitativos:
-classificação no JCR;
-classificação no SJR - SCImago;
-presença na base SciELO;
-presença na base SCOPUS;
-fator de impacto considerando a área de conhecimento do periódico.
Indicadores qualitativos
Indicadores qualitativos também são empregados além dos quantitativos
mencionados:
- análise do escopo de publicação do periódico, avaliando o perfil interdisciplinar;
-análise em bases bibliométricas, tais como: BIOSIS, JCR, CAB, ECONLIT,
FSTA, GEOREF, INDEX-PSI, LILACS, MATHSCI, PHILOSOPHER, MEDLINE,
The Thomson Reuters, MLA, PSYCINFO, PUBMED, SPORT DISCUS e
LATINDEX;
-qualificação e reconhecimento do corpo editorial;
-edição por sociedade científica ou instituição de ensino ou pesquisa;
-periódicos com características locais tendem a receber estratificação B5;
-periódicos que não atendem aos critérios de classificação expostos acima serão
classificados na Área Interdisciplinar como C.

