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Considerações sobre classificação de Livros, critérios para a estratificação e uso dos mesmos na avaliação.
A classificação de livros promovida na Área de Ciência Política e Relações Internacionais é resultado da
ponderação de (i) atributos formais da obra com (ii) indicadores de qualidade em uma etapa baseada no
exame de exemplares físicos ou digitais de cada obra, resultando em parecer e classificação atribuída por
comissão de consultores. A classificação é realizada exclusivamente a partir da produção relatada na
Plataforma Sucupira. Após auditagem, as obras são submetidas a parecer de consultores que confirmam a
pontuação obtida.
A classificação dos livros é produzida pela observância de três dimensões: relevância, inovação, impacto
A primeira dimensão (relevância) é considerada como de atendimento obrigatório para análise
subsequente das demais dimensões. Assim, obras que não atendam a pelo menos uma de suas
exigências, não serão classificadas.
As duas dimensões seguintes (inovação e impacto) serão pontuadas, podendo a obra atingir o valor
máximo de 100 pontos.
Parâmetros
CTC-ES

Critérios
Área

Indicadores

RELEVÂNCIA

MÉRITO

Cláusula de atendimento obrigatório

Em alguma
de suas
etapas de
elaboração,
o livro foi
submetido à
avaliação
de mérito
por pares?
INOVAÇÃO

A editora possui Conselho editorial e/ou procedimentos de revisão
por pares?



SIM ( )
NÃO ( )
Recebeu financiamento da edição por agência de fomento, tendo
sido para isto julgado por consultores em seu mérito?

[MAX=50]

PESQUISA
ORIGINAL
O livro é
resultado de
pesquisa
original,
financiada
por agência
de fomento
nacional,
internacional
ou

Pontos



resultado de pesquisa com projeto financiado por Edital de
agências nacionais (CNPq, Capes, Finep) ou internacionais

30



resultado de pesquisa com projeto financiado por Edital de
agências estaduais?

15



Obra individual resultante de pesquisa de longo prazo


Obra coletiva, resultado de investigação produzida por redes
de pesquisa interinstitucionais internacionais com participação discente

20
20
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estadual?

IMPACTO


Obra coletiva, resultado de investigação produzida por redes
de pesquisa interinstitucionais nacionais com participação discente

10


Obra coletiva, resultado de investigação produzida por redes
de pesquisa interinstitucionais internacionais sem participação discente

Obra coletiva, resultado de investigação produzida por redes
de pesquisa interinstitucionais nacionais sem participação discente

10

[MAX=50
]

IMPACTO

Existem
indicadores
de impacto
ou
visibilidade
do livro na
comunidade
científica da
área de
Ciência
Política e
Relações
Internaciona
is?

5


Publicado por editora universitária estrangeira com tradição de
publicação na área

Publicado por editora estrangeira com tradição de publicação
na área
Publicado por editora brasileira com distribuição nacional e tradição
de publicação na área

30




2ª re-edição ou mais?
Publicação em idioma estrangeiro?

10
10





Prêmios nacionais, estrangeiros ou internacionais?
Resenha em periódico Qualis A1, A2 ou B1?
Citada em periódico Qualis A1, A2 ou B1 – desde que não
auto-citação?

20
10
10



Indicação como "obra de referência" por Instituição ?

10

25
20

Infere-se que livro –entendido como obra com ISBN e 50 ou mais páginas- que tenha sido julgado por
pares, resulte de pesquisa original e financiada, e apresente indicadores de impacto, possua qualidade
elevada de modo equivalente à premissa de que artigo publicado em periódico com peer review rigoroso e
fator de impacto significativo apresente qualidade elevada. Desta forma, o resultado final da classificação
não consiste em considerações subjetivas sobre o caráter “bom” ou “ruim”, “excelente” ou “medíocre” da
obra, mas se o livro possui características formais e de qualidade que correspondam ao tripé
pesquisa/julgamento/impacto.
Para efeitos de pontuação dos Programas, o IPQ-l leva em consideração apenas livros ou capítulos
classificados nos estratos superiores (L4 e L3):
IPQ-l = (Nº livros L4 x2,0)+ (nº org.livro L4 x 1,0)+ (nº cap. L4 x 0,5) + (Nº livros L3 x1,5)+ (nº org.livro
L3 x 0,75)+ (nº cap. L3 x 0,35) / Nº docentes permanentes PPG

A distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa é
avaliada considerando o percentual de DPs com publicações nos estratos A1, A2 e B1 do Qualis da Área
de CP e RI e L4 e L3 da Classificação de Livros.

