
   

Stomatos

ISSN: 1519-4442

ppgpediatria@ulbra.br

Universidade Luterana do Brasil

Brasil

O que é o Qualis?

Stomatos, vol. 12, núm. 22, janeiro-junho, 2006, pp. 49-50

Universidade Luterana do Brasil

Río Grande do Sul, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85002209

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=850
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85002209
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85002209
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=850&numero=6799
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85002209
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=850
http://www.redalyc.org


Stomatos Canoas v.12 n.22 jan./jun. 2006 p.49-50

Resenha

O que é o Qualis?

O Qualis é uma classificação de veículos de
divulgação da produção intelectual dos progra-
mas brasileiros de pós-graduação stricto sensu –
que oferecem cursos de mestrado e/ou doutorado
– elaborada pela Capes para a fundamentação
do processo de avaliação da pós-graduação na-
cional por ela promovido. Foi implantado em 1998
e desde então vem sendo utilizado por esta enti-
dade para a composição de indicadores funda-
mentais para o referido processo de avaliação.
Sua concepção apresenta as seguintes caracterís-
ticas básicas:

- atende a objetivos específicos e exclusivos
do processo de avaliação da pós-graduação rea-
lizado pela Capes;

- é elaborado por comissões de consultores
coordenadas pelos respectivos representantes da
área, respeitadas as diretrizes e orientações ge-
rais estabelecidas pelo Conselho Técnico e Cien-
tífico da Capes, CTC;

- reflete os critérios de cada área de avalia-
ção, havendo, pois, um Qualis para cada área;

- constitui-se em classificação temporária,
passível de ser atualizada ou revista, como esta-
belecido por este documento.

FINALIDADES

O objetivo inicial do Qualis, quando de sua
implantação em 1998, limitava-se à classificação
dos veículos utilizados para a divulgação da pro-
dução científica de docentes e alunos dos progra-
mas de pós-graduação tendo em vista a compo-
sição de indicadores da qualidade dessa produ-

ção, a serem utilizados pela Capes na avaliação.
Na prática, porém, o instrumento incorporou mais
duas outras finalidades:

- estimular a publicação em veículos enqua-
drados nas categorias mais valorizadas do Qualis
da área;

- indicar os veículos de maior relevância para
a área, mesmo que não tenham sido ainda citados
no Coleta Capes, cumprindo, assim, papel estimu-
lador da utilização de outros veículos valorizados
para a divulgação da produção acadêmica.

Dessa forma, um número cada vez maior de
áreas passou a incluir em seu Qualis veículos que,
embora não utilizados pelos programas, são con-
siderados como opção importante para a divulga-
ção de sua produção.

CATEGORIAS DE CLASSIFICAÇÃO

O Qualis consiste, basicamente, na classifi-
cação dos veículos de divulgação da produção ci-
entífica, técnica, artística dos programas de pós-
graduação nas seguintes categorias:

- indicativas da qualidade do veículo – alta
(A), média (B), ou baixa (C);

- relativas ao âmbito de circulação do veícu-
lo – internacional (1), nacional (2), local (3).

A caracterização dos veículos segundo os dois
critérios assinalados – qualidade e âmbito de cir-
culação – permite a classificação da produção dos
programas em nove categorias qualitativas regu-
lares [circulação internacional de alta, média ou
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baixa qualidade (A1, A2, A3); circulação nacional
de alta, média ou baixa qualidade (B1, B2, B3);
circulação local de alta, média ou baixa qualida-
de (C1, C2, C3)]. Acrescem-se a tais categorias
três outras, posteriormente definidas neste docu-
mento, destinadas à caracterização de veículos
citados e não classificados. O enquadramento dos
veículos nessas doze categorias possibilita a com-
posição de uma série de indicadores e parâmetros
utilizados na avaliação da Capes.

Ressalta-se que fica a critério de cada área
a decisão sobre a categoria de veículos por ela
utilizados: há áreas que classificam apenas perió-
dicos, como há aquelas que classificam também
outros tipos de veículos como, por exemplo, os
anais de congressos.

ABRANGÊNCIA DA CLASSIFICAÇÃO

Em princípio, cada área classifica todos os
veículos citados, em anos anteriores, no Coleta
Capes, quando do encaminhamento à Capes das
informações relativas à produção dos programas
de pós-graduação. No Qualis de cada área, po-
dem alguns veículos figurar como não classifica-
dos, NC, em decorrência dos seguintes fatos:

- a comissão da área não dispõe de referên-
cias suficientes para classificá-los;

- o tipo de veículo não é previsto pela pró-
pria área como integrante do seu Qualis;

- a área ainda não forneceu à Capes a clas-
sificação desses veículos.

DIFERENÇAS DE CLASSIFICAÇÕES

ENTRE ÁREAS

O Qualis de cada área expressa qual é, no
entender da comissão que o elaborou, a potencial
relevância de determinado trabalho, considerada a
qualidade e o âmbito de divulgação do veículo em
que foi divulgado. Um mesmo veículo pode, po-
rém, ter para diferentes áreas diferentes classifica-
ções, uma vez que a divulgação de um trabalho
em tal veículo pode indicar uma contribuição mais
relevante para a evolução do conhecimento em uma
área do que em outra. Isso não impede, contudo,
que se busque, progressivamente, o estabelecimen-
to de critérios mais homogêneos entre áreas afins.

RECLASSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO QUALIS

A reclassificação consiste na alteração, pela
comissão de área, da classificação de um deter-
minado veículo no Qualis da área, em decorrên-
cia da mudança da categoria em que o mesmo foi
enquadrado no que diz respeito aos quesitos qua-
lidade – alta (A), média (B), ou baixa (C) – e
âmbito de circulação – internacional (1), nacional
(2), local (3).

A atualização refere-se à inclusão no Qualis
de veículos citados no último Coleta e ainda não
classificados, como também daqueles ainda não
citados no Coleta, mas que a comissão de consul-
tores julga importante incluir na classificação, como
sugestão de veículos também importantes para a
divulgação da produção da área. Anualmente, após
o encerramento do período de encaminhamento
das informações sobre os programas de pós-gra-
duação à Capes, são efetuadas as atualizações
dos Qualis de todas áreas de avaliação.

Para a realização das reclassificações como
das atualizações as comissões valem-se das críti-
cas e sugestões da comunidade acadêmica, enca-
minhadas aos representantes de área ou apresen-
tadas no Coleta Capes e nas reuniões com coor-
denadores de programas e em outros eventos.

DIVULGAÇÃO DO QUALIS

Considerada a importância do Qualis na
avaliação e na orientação dos programas, a Ca-
pes assegura ampla divulgação do instrumento,
tornando pública em seu sítio na rede todas as
informações concernentes aos critérios adotados
e à classificação ou Qualis específico de cada
área (Ver: www.capes.gov.br/ avaliação / qualis
das áreas).

Para atender às necessidades dos usuários,
tais informações são apresentadas com o seguinte
detalhamento:

- por Título do Periódico;
- por Área de Avaliação;
- por ISSN do Periódico;
- Lista Completa em Excel (Download);
- Critérios de Classificação do Qualis por Área.

Fonte: http://www.capes.gov.br/capes/portal/conteudo/
Oque_e_Qualis.pdf


