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Relatório
A comissão, reunida na Capes entre 4 e 5 de março do corrente ano, procedeu a classificação
dos periódicos relativa ao ano de 2011.
Na listagem repassada pela Capes, constavam 853 títulos, sendo 246 periódicos novos (sem
classificação, inseridos pelo Coleta Capes 2011 dos programas de pós da área de Serviço Social)
e 607 periódicos para reavaliação.
A Comissão iniciou seu trabalho pelos títulos novos e, posteriormente, procedeu à reavaliação.
No caso dos periódicos editados por programas de Pós Graduação da área, foram lidas todas
as informações encaminhadas pelos editores por solicitação da Comissão.
Os critérios utilizados para avaliação foram os propostos pela Capes, e que serviram de baliza
para a avaliação de 2010, a saber:
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CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA UMA PUBLICAÇÃO SER AVALIADA COMO PERIÓDICO
CIENTÍFICO:
Definição de periódico científico

Um periódico científico é uma publicação seriada, arbitrada e dirigida prioritariamente a uma
comunidade acadêmico‐científica. Para ser considerado um periódico científico, o mesmo deve
conter os seguintes itens:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Editor responsável.
Conselho Editorial.
ISSN.
Linha editorial.
Normas de submissão.
Periodicidade mínima semestral.
Avaliação por pares.
Publicar pelo menos 14 artigos por volume/ano.
Afiliação institucional dos autores.
Afiliação institucional dos membros dos Conselhos, podendo haver membros sem
vínculo institucional (por ex: aposentados).
Resumo e Abstract dos artigos.
Descritores em português e inglês.
Pelo menos um número do ano anterior publicado.
Disponibilidade em formato digital, com acesso on line;
Para revistas brasileiras, recomenda‐se que haja uma garantia, por agente certificador
auditável, de preservação e acesso ao acervo em casos de catástrofes e obsolescência
tecnológica.
Data de recebimento e aceitação de cada artigo.

Os periódicos da área de Serviço Social, que forem considerados científicos por estes
critérios, foram classificados em 07 estratos, adaptados segundo a realidade da área (número
de artigos publicados pela área, próximidade da temática à área, avaliação recebida por outras
áreas, etc).
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Estratos
Estrato 1 B5
•

Periódicos que atendam aos critérios explicitados acima, sem cumprir quaisquer das
exigências adicionais descritas nos estratos subseqüentes.

Estrato 2 B4
Para 2008:
•

Publicar, por volume/ano, pelo menos, 20% de artigos cujos autores sejam vinculados a
pelo menos 03 instituições diferentes daquela que edita o periódico.
•
Disponibilidade em, pelo menos, uma base de dados ou indexador internacional.

Estrato 3 B3
•

Ser publicado por: instituição com Pós‐Graduação stricto sensu ou Sociedade Científica
de âmbito nacional ou internacional, reconhecida pela Coordenação de Área; ou por
Instituição Profissional de âmbito nacional ou Instituição de Pesquisa; ou contar com apoio
da CAPES, CNPq ou com financiamento estatal. Em todos os casos, conter avaliação por
pares, ou estar disponível em pelo menos uma base de dados ou indexador internacional.
•
Publicar, por volume/ano, pelo menos, 30% de artigos cujos autores sejam vinculados a
pelo menos 03 instituições diferentes daquela que edita o periódico.
•
Disponibilidade em mais uma base de dados ou indexador internacional.

Estrato 4 B2
•

•
•
•
•

Ser publicado por instituição com Pós‐Graduação stricto sensu ou Sociedade Científica
de âmbito nacional ou internacional reconhecida pela Coordenação de Área; ou por
Instituição Profissional de âmbito nacional, ou Instituição de Pesquisa; ou contar com apoio
da CAPES, CNPq ou com financiamento estatal. Em todos os casos, conter avaliação por
pares, ou estar disponível em pelo menos uma base de dados ou indexador internacional.
Publicar, por volume/ano, pelo menos 45% de artigos cujos autores sejam vinculados a
pelo menos 04 instituições diferentes daquela que edita o periódico.
Presença em uma base de dados ou indexador internacional.
Disponibilidade em indexadores ou bases de dados do tipo ISI, SciELO, SCOPUS ou
similar.
Periodicidade mínima semestral.
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Estrato 5 B1
Ser publicado por: instituição com Pós‐Graduação stricto sensu, ou Sociedade Científica de
âmbito nacional ou internacional reconhecida pela Coordenação de Área; ou por Instituição
Profissional de âmbito nacional ou Instituição de Pesquisa; ou ser publicado com apoio da
CAPES ou do CNPq ou com financiamento estatal. Em todos os casos conter avaliação por
pares, ou estar disponível em pelo menos uma base de dados ou indexador internacional.
•
•
•
•
•

Atualização, com todos os números do ano anterior publicados até 31 de março do ano
seguinte.
Disponibilidade em mais de um indexador ou base de dados.
Publicar, por volume/ano, pelo menos 18 artigos.
Publicar, por volume/ano, pelo menos 60% de artigos cujos autores sejam vinculados a
pelo menos 05 instituições diferentes daquela que edita o periódico.
Periodicidade mínima semestral.

Estrato 6 A2
•
Ser publicado por: instituição com Pós‐Graduação stricto sensu ou Sociedade Científica
de âmbito nacional ou internacional reconhecida pela Coordenação de Área; ou por Instituição
Profissional de âmbito nacional, ou Instituição de Pesquisa; ou ser publicada com apoio da
CAPES, CNPq ou com financiamento estatal. Em todos os casos, conter avaliação por pares, ou
estar disponível em pelo menos uma base de dados ou indexador internacional.
• Atualização, com todos os números do ano anterior publicados até 31 de março.
• Disponibilidade em um dos indexadores e/ou bases de dados do tipo ISI, SciELO, SCOPUS
ou similar.
• Periodicidade mínima semestral.
• Publicar, por volume/ano, pelo menos 18 artigos.
• Publicar, por volume/ano, pelo menos 75% de artigos cujos autores sejam vinculados a pelo
menos 05 instituições diferentes daquela que edita o periódico.
• Publicar, por volume/ano, pelo menos 01 de artigo com autor ou co‐autores filiados à
instituições estrangeiras.
• Publicar, por volume/ano, pelo menos 20% artigos com autores ou co‐autores filiados a
instituições estrangeiras.

Estrato 7 A1
Periódicos de destacada qualidade devidamente demonstrada em relatório pelos avaliadores e
necessariamente superiores a todas as exigências estabelecidas para o Estrato 6.
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A avaliação possibilitou um retrato parcial da área, assim apresentamos os dados de
2010 e 2011 para reflexão de todos.
Tabela 1. Qualis periódico Serviço Social 2010‐2011
Estrato
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
C
imp.

2010
9
33
63
77
61
78
134
152
150

2011 variação
6
‐33,33
31
6,1
82
23,18
80
3,75
82
25,4
82
4,9
156
14,9
191
20,4
141
‐6

Chama a atenção que o número de registros de dados incorretos no Coleta (inserção de Anais
de eventos científicos ou de outros veículos que não cumprem às exigências para um periódico
científico) – permanecem altos (mesmo registrando queda de 6%).
Se considerarmos os números de artigos associados a cada estrato no ano de 2011, temos:
Estrato
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
C
Imp.
Total

n° artigos 2011
43
42
61
80
21
30
91
92
83
543

Dos 543 artigos publicados em 2011, 32% estão entre os estratos C (zero) ou Impróprio (não é
periódico), não pontuando essa produção para o Programa.
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Cabe registrar o esforço dos Programas de Pós em adequar seus periódicos aos critérios do
Qualis, ampliando o acesso livre aos seus artigos. Entretanto, para todos aqueles periódicos
que apresentavam problemas de periodicidade e regularidade em 2011 foram reenquadradas
em estratos inferiores. Outro aspecto observado foi se o periódico se encontrava (ou se
encontra hoje) disponível online.
De qualquer modo, como está estabelecido pelo CTC‐ES da CAPES, no ano de 2013 haverá a
atualização do Qualis‐periódicos quando os dados referentes ao ano de 2012 forem recebidos,
processados e disponibilizados a cada Área. Então, como todas as demais Áreas, faremos uma
última atualização definindo um só e único Qualis‐Periódicos da área de Serviço Social e
Economia Doméstica que será usado para avaliação do triênio 2010‐2012.
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