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COMUNICADO Nº 001/2013‐ ÁREA DE CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
ATUALIZAÇÃO DO WEBQUALIS DA ÁREA – REF. 2011
Brasília, 08 de janeiro de 2013

Programas de Pós‐Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais relataram no Coleta Capes ano base
2011, um conjunto de 183 novos periódicos até então não classificados no sistema Qualis. Para fazer a análise e
classificação destes periódicos, participaram os seguintes consultores: André Marenco (UFRGS), Rafael Villa (USP),
João Feres Jr. (Iesp/UERJ), Shiguenolli Myamoto (UNESP). A classificação promovida pela Área de Ciência Política e
Relações Internacionais adotou dois procedimentos:
1. Não foram promovidas alterações nos estratos de periódicos já classificados;
2. Para a classificação dos novos periódicos, foram mantidos e consolidados os critérios fixados para a análise
do ano‐base 2010 1 , a saber:
A1

‐ Periódicos indexados na base Scopus
100% artigos originais
‐ Publicar pelo menos 30% de artigos/ano com participação de autores estrangeiros
‐Conselho Editorial formado por autores internacionais renomados
‐ indicadores (JCR, SJR) que permitam mensurar fator de impacto
‐ revisão por pares duplamente cegos
‐ Publicar pelo menos 85% de artigos de autores não vinculados a instituição que edita o
periódico
‐Revistas internacionais: SJR > 0.030

A2

‐ Periódicos indexados na base Scopus
100% artigos originais
‐ Publicar pelo menos 15% de artigos/ano com participação de autores estrangeiros
‐ indicadores (JCR, SJR) que permitam mensurar fator de impacto
‐ Publicado por instituição de pesquisa, pós‐graduação stricto sensu, sociedade científica
nacional ou internacional
‐ revisão por pares duplamente cegos
‐ periodicidade mínima semestral
‐ Publicar pelo menos 85% de artigos de autores não vinculados a instituição que edita o
periódico

B1

‐ Periódicos indexados na base Scopus ou Scielo
‐publicado por Programa de Pós‐Graduação stricto sensu com conceito Capes 5, 6 ou 7
‐ Publicado por instituição de pesquisa, sociedade científica nacional ou internacional,

1

Ver Comunicado 001/2012 ‐ Atualização do WEBQUALIS.
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/Qualis_‐_Ciencia_Politica.pdf
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com revisão por pares
‐ Publicar pelo menos 60% de artigos cujos autores sejam vinculados a pelo menos 4
instituições diferentes daquela que edita o periódico
‐ periodicidade mínima semestral
B2

‐publicado por Programa de Pós‐Graduação stricto sensu
‐ Publicado por instituição de pesquisa, sociedade científica nacional ou internacional,
com revisão por pares
‐ Publicar pelo menos 45% de artigos cujos autores sejam vinculados a pelo menos 4
instituições diferentes daquela que edita o periódico
‐ Presença em uma das seguintes bases de dados ou indexadores: CLASE, LATINDEX,
LILACS, REDALYC, PSICODOC

B3

‐ Publicado por instituição de pesquisa, pós‐graduação stricto sensu, sociedade científica
nacional ou internacional, com revisão por pares
‐ Publicar pelo menos 30% de artigos cujos autores sejam vinculados a pelo menos 3
instituições diferentes daquela que edita o periódico
‐ Presença em uma das seguintes bases de dados ou indexadores: CLASE, LATINDEX,
LILACS, REDALYC, PSICODOC

B4

‐ Publicar pelo menos 20% de artigos cujos autores sejam vinculados a pelo menos 3
instituições diferentes daquela que edita o periódico
‐ Disponibilidade em pelo menos uma base de dados ou indexador internacional

B5

‐ Publicado por instituição de pesquisa, pós‐graduação stricto sensu, sociedade científica
nacional ou internacional, com revisão por pares

REGRA DE TRANSIÇÃO: Para periódicos já classificados no sistema Qualis antes de 2010, estes parâmetros entram
em vigência em Janeiro de 2013.
Entre os novos periódicos, apenas 08 (ou 4,4%) corresponderam às exigências estabelecidas para classificação no
estrato A1. Todos estes periódicos são revistas estrangeiras, editadas fora do Brasil. Em contraste, 45 veículos (24,6%
dos novos relatados) foram classificados como C.
A distribuição final foi a seguinte:
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Esta distribuição é consistente com os vínculos fixados para a dimensão de cada estrato: A1<A2, A1+A2<25%,
A1+A2+B1<50%.
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