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COMUNICADO no 001/2011 – ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 1

1. INDICAÇÃO DE 2 PERIÓDICOS DA ÁREA ‐ DEFINIÇÕES
1.1 Conforme vem sendo anunciado, a CAPES dará apoio financeiro a dois periódicos nacionais de
cada área de avaliação para que possam chegar, num prazo médio de 3 anos, a ser referência
internacional na área.
1.2 Cada coordenação de Área indicará e justificará a escolha, dos 2 periódicos, na reunião do CTC
do dia 12/12/2011.
1.3 Cada área definirá os critérios e os procedimentos de escolha.
1.4 Os editores dos 2 periódicos escolhidos receberão orientação da CAPES para planejar e
elaborar o orçamento do projeto e sua exequibilidade.
1.5 Na área das CSA1 serão indicados 2 periódicos, sendo 1 da subárea Comunicação e 1 das
subáreas Ciências da Informação e Museologia.
1.6 O processo de escolha dos periódicos da área CSA1 será feito com base nas indicações dos
Programas da área CSA1 e pesquisadores 1 do CNPq, sendo o número de indicações proporcional
à quantidade de programas das subáreas Comunicação, Ciências da Informação e Museologia.
1.7 Todos os dados relativos a indicações e classificações serão divulgados pela Coordenação da
CSA1.
2 PROCESSO DE ESCOLHA
2.1 Cada Programa de Pós‐graduação indica 1 periódico que não tenha vínculo com a instituição
do Programa, com uma justificativa sucinta, e envia única e exclusivamente para
31.csa1@capes.gov.br .
2.2 Dos periódicos indicados pelos Programas serão ordenados os 15 mais indicados, sendo 10 da
subárea Comunicação e 5 das subáreas Ciências da Informação e Museologia.
2.3 A Coordenação de área encaminha a lista dos 15 periódicos para os pesquisadores PQ 1/CNPq
vinculados às subáreas Comunicação, Ciências da Informação e Museologia.
2.4. Os Pesquisadores 1 do CNPq indicam, individualmente, 1 periódico, da lista de quinze, que
não tenha vínculo com a sua instituição, com uma justificativa sucinta, e envia única e
exclusivamente para 31.csa1@capes.gov.br .
2.5 Os periódicos indicados pelos pesquisadores 1 do CNPq serão ordenados e formarão a lista dos
8 periódicos, sendo 5 da subárea Comunicação e 3 das subáreas Ciências da Informação e
Museologia.
2.6 Os editores dos 8 periódicos serão contatados para manifestação de interesse. A lista será
apresentada em ordem decrescente de indicações.
2.7 Os 2 periódicos da área CSA1 serão escolhidos durante o Seminário de Acompanhamento dos
Programas da Área CSA1, no dia 2/12/11, sendo que a subárea Comunicação terá 1 e as subáreas
Ciências da Informação e Museologia terão 1.
3 CRITÉRIOS GERAIS (para orientar programas e pesquisadores)
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3.1 Periódicos que tenham sido classificados nos estratos A1, A2, B1 e B2 na última atualização do
Qualis Periódicos (2007/2009) (anexo).
3.2 Critérios de qualidade para classificação do Qualis periódico, conforme disposto no
Documento da área.
3.3 Potencialidade para se tornar um periódico de representação e referência da área.
3.4 Potencialidade para se tornar um periódico de padrão internacional.
3.5 Solidez e coerência da proposta editorial.
4 CRONOGRAMA
• 10.11.11 – Prazo limite para Programas indicarem 1 periódico com justificativa.
• 21.11.11 – Prazo limite para casa Pesquisador PQ1 indicar um periódico.
• 30.11.11 – Prazo limite para editores dos 8 periódicos indicados manifestarem interesse em
participar.
• 02.12.11– No Seminário de Acompanhamento, os programas da área CSA1 escolherão, da lista
de 8, os 2 periódicos que receberão apoio da Capes.
• 12.12.11 – Coordenação CSA1 apresenta os 2 periódicos escolhidos, na reunião do CTC.
Brasília, 28 de outubro de 2011
Maria Helena Weber e Nair Kobashi, coordenação de área.

