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Brasília, 25 de setembro de 2012

Comitê Qualis - Economia: Sumário das reuniões de 14-15/08/2012
Linhas Gerais
O Comitê Qualis da área de Economia optou por promover poucas mudanças nos critérios e
indicadores utilizados na classificação de periódicos. Esta decisão norteou-se pelo princípio de que
a classificação de periódicos deva ser previsível aos profissionais da área. (Lembra-se aqui que,
como de praxe, os trabalhos deste comitê ocorreram no último ano do triênio de avaliação.)
Propôs-se ainda a criação de grupo de trabalho para discutir novos critérios e indicadores que
sirvam de subsídio a uma eventual modificação maior a ocorrer na próxima revisão do Qualis.
Modificações e procedimentos de classificação para o Qualis 2012 – Economia
O Comitê Qualis da área de Economia decidiu:
1. Definir os seguintes critérios para classificação de periódicos da área de Economia que não
constem no Qualis sob revisão:
a. Periódicos internacionais serão classificados segundo o mesmo critério definido no
documento de área de 2009 (p. 6), o qual se baseia em um ordenamento
apresentado no artigo de Kodrzycki & Yu (2006, pp. 26-28, tabela 2, coluna 1 –
Whithin Economics Impact).
i. Periódicos internacionais não cadastrados nesta listagem serão classificados
a partir do ordenamento apresentado em Combes & Linnemer (2010, tabela
15, pp. 26-30), também disponibilizado em versão atualizada no endereço
eletrônico:
http://www.vcharite.univmrs.fr/pp/combes/CL_Ranking_with_econ_correction.pdf

ii. Periódicos não cadastrados em nenhuma das duas listagens citadas serão
classificados como C, podendo vir a passar por nova avaliação do comitê.
b. Periódicos nacionais deverão ser classificados como B5, podendo vir a passar por
nova avaliação do comitê.
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2. Manter a prática de se classificar periódicos que não sejam da área de Economia de acordo com
sua classificação mais frequente em outras áreas. Esta decisão foi acompanhada da criação de dois
tetos, de tal forma que a melhor classificação possível a periódicos nacionais e internacionais de
outra área serão, respectivamente, B2 e A2.

3. Promover quatro periódicos nacionais do grupo B2 para o grupo B1. Esta decisão tem cunho
estratégico e visa fortalecer a edição de periódicos nacionais. A escolha dos periódicos
promovidos baseou-se no fato destes serem generalistas e vinculados a instituições com longa
tradição na área e com importantes contribuições ao desenvolvimento da pós-graduação em
Economia no país. São eles (em ordem alfabética):
a. Economia – Revista da ANPEC
b. Estudos Econômicos
c. Revista Brasileira de Economia
d. Revista de Economia Política
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Comissão de Avaliação composta por:
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13. Pedro Cezar Dutra Fonseca (UFRGS)
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A Tabela a seguir distribui os periódicos conforme a classificação atribuída:

A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
Soma
C
Não
Periódico
TOTAL

Total de
Periódicos
28

%

67

9.04

87

11.74

138

18.62

103

13.90

111

14.98

207

27.94

741

100

121

12.8

83

8.78

3.78

945

A lista dos periódicos e a respectiva classificação encontram-se no webqualis-periódicos que
podem ser acessadas e consultadas no portal da CAPES.
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