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O Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), em conjunto com a DAV/CAPES, definiu

como serão implementados os aprimoramentos no sistema de avaliação.

AÇÃO CONCLUSÃO ACOMPANHAMENTO
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO

Revisão Ficha de 
Avaliação

2º Semestre 2019 Seminário de Meio Termo 2021

Autoavaliação Concluído Seminário de Meio Termo 2021

Classificação de Livros Concluído 2020 2021

Qualis 
Técnico/Tecnológico

Concluído Seminário de Meio Termo 2021

Qualis Artístico, Cultural e 
Classificação de Eventos

Concluído Seminário de Meio Termo 2021

Internacionalização Final de 2019 2020 2021

Impacto e Relevância
Econômica e Social

Final de 2019 2020 2021

Inovação e Transferência
de Conhecimento

Final de 2019 2020 2021

Qualis Periódicos 
Referência

2019 Seminário de Meio Termo 2021



Nova Ficha (Ficha de transição)

Vai ser aplicada nesse quadriênio (2017-2020), avaliação em 
início de 2021

3 DIMENSÕES:
1- PROGRAMA
2- FORMAÇÃO
3- IMPACTO NA SOCIEDADE

Principais mudanças: 

-necessidade de planejamento estratégico do programa (auto-
avaliação, que deve ser feita e implementada por uma comissão)

-avaliação usando o novo qualis, onde o periódico tem classificação 
única para todas as áreas, sendo classificado na área mãe.

-maior importância aos aspectos: internacionalização, 
acompanhamento de egressos, impacto social, inovação e produção 
técnica e tecnológica

-maior ênfase à qualidade e não à quantidade (indicadores de 
quantidade não existem mais)

-introdução do JDP (jovem docente permanente), para incentivar a 
renovação dos programas

Quesitos
(Ficha anterior)

1. Proposta do Programa

2. Corpo Docente

3. Corpo Discente, Teses e 
Dissertações

4. Produção Intelectual

5. Inserção Social



� Os três quesitos têm igual importância

� Para a atribuição do conceito de cada um dos 
três quesitos, foi estabelecido um peso mínimo 
para cada item.

� Nota 5 : Muito Bom nos três quesitos

� Nota 4: No mínimo Bom nos três quesitos 

� Nota 3: No mínimo Regular nos três quesitos

1- PROGRAMA

2- FORMAÇÃO

3- IMPACTO NA SOCIEDADE



COMENTÁRIOS IMPORTANTES:

-Nas melhores produções (do Sucupira) não necessariamente deve ser colocado artigo, pode ser um premio, 

uma patente....

-Citar CAPES nos agradecimentos das dissertações e dos artigos

-Professores e alunos: fazer o ORCID, para que o sucupira possa puxar as informações do lattes.

-Produtos técnicos: vão ser escolhidos 10 produtos pela área que poderão receber pontuação, mas ainda não 

foram definidos.

MUDANÇAS NA AVALIAÇÃO

-A ficha de avaliação tem itens gerais que serão comuns a todas as áreas da CAPES. Mas cada área tem a liberdade de definir 

os sub-itens de cada item e também o peso de cada sub-item. Isso ainda não foi feito pela nossa área e pelo que falaram só 

será no decorrer do primeiro semestre de 2020. Ele pretende fazer seminários nas regiões do Brasil para discutir a ficha 

novamente.

-A avaliação será multidimensional: tem 3 dimensões, onde será dada uma nota para cada dimensão. Para um mestrado ser 

nota 5, ele deve ter nota muito bom nas 3 dimensões. Não se sabe ainda como será feita a composição da nota final de 

acordo com a nota de cada dimensão. Isso ainda vai ser definido, não se sabe quando. Tem muitos itens relacionados à 

internacionalização, auto-avaliação, inovação (não só em produtos técnicos, mas também na forma de ensinar). Os produtos 

técnicos que não tinham muito peso na ficha anterior, agora vão ser mais valorizados.



A Ficha hoje em discussão é tida como Ficha de Transição

� Será aprovada pelo CTC e CS ainda no segundo semestre de 2019

� Testada no Seminário de Meio Termo

� Ajustada para uso ainda neste quadriênio

A Capes já criou cinco GTs para elaborar a avaliação multidimensional (5
dimensões), que será discutida em 2019 e 2020 e implementada no início do
próximo quadriênio (2021-2024).

Avaliação 
multidimensional 
(2021-2024)
Slide da CAPES



�Proposta 
de Nova 
Ficha de

Avaliação
� (slide da CAPES)

�Grupo de 
Trabalho

do CTC-ES

1. Focar na qualidade da formação de doutores e mestres.

2. Reduzir o número de quesitos e itens, foco nos que 

discriminam a qualidade dos programas, dando ênfase à formação

discente.

3. Dar maior ênfase à avaliação de resultados do que de 
processos.

4. Propor ficha única (quesitos e itens) porém com 
indicadores adaptados a cada  modalidade e as 
especificidades da área.

5. Valorizar o protagonismo das áreas na construção dos
indicadores.

6. Permitir comparar diferentes áreas.

Diretrizes da CAPES



� Ficha única (quesitos e itens) porém com indicadores 
adaptados a cada modalidade e às especificidades da 
área.

� Protagonismo das áreas na construção dos indicadores.

� Manutenção ou adaptação de indicadores mais 
importantes de cada área, que já são reconhecidos pela 
comunidade.

� Menor peso em itens que demandam a introdução de 
novos indicadores.

� Respeito às particularidades das áreas, as fichas devem 
permitir a  comparação entre as diferentes áreas (CTC).

�Proposta 
de Nova 
Ficha de

Avaliação
� (slide da CAPES)

�Grupo de 
Trabalho

do CTC-ES



� Formação de mestres e doutores e produção
intelectual desenvolvida no programas,
promovida por alunos e egressos e sua
divulgação em veículos de qualidade
reconhecida;

� Indução efetiva para integração/articulação com
os setores produtivos para formação de recursos
humanos, produção de conhecimento, captação
de recursos e transferência de tecnologias, como
estratégia de fortalecimento para os programas e
para o setor produtivo.

� Avaliação dos impactos acadêmico, social e
econômico, relativamente à inserção dos
programas em sua região de abrangência, da
produção intelectual associada à formação de
recursos humanos e dos efeitos sobre a
comunidade local, nacional e internacional;

� Indução de ações para o planejamento e auto 
avaliação como elementos fundamentais da 
avaliação e processos de melhorias contínuas para 
os programas;

� Modernização do processo de avaliação pela 
definição de Ficha de Avaliação com número 
menor de itens e indicadores, considerando ainda 
qualidade dos melhores produtos do programa, em 
detrimento da avaliação centrada em indicadores 
de quantidade;

� Fortalecimento dos programas existentes e cursos 
novos com o reconhecimento da contribuição dos 
Jovens Docentes Permanentes (JDP) segundo sua 
inserção e criação de ambiente favorável ao seu 
desenvolvimento e ao dos programas.

Diretrizes para a avaliação dos PPGs com foco na qualidade dos 
programas, na formação e no impacto na sociedade



CORPO DOCENTE

JDP

JOVENS 
DOCENTES 
PERMANENTES

� Os JDPs são pesquisadores com até 6 (seis) anos de 
doutoramento;

� Devem ter contrato em regime de dedicação exclusiva, com 
dedicação adequada ao programa para atuar em docência, 
pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico e extensão.

� O credenciamento dos JDPs não impacta nos índices pro-
rata do programa

� Sua contribuição é sempre positiva, dentro do período de 
admissibilidade que é de 4 anos.

� Há uma limitação para presença de JDPs, como sendo até 
30% do número de DP.



Modalidade ME DO MP DP

Carga horária semanal 
mínima – DP, JDP 15 15 15 15

Carga horária semanal 
40% DP 20 20 20 20

Percentual de 
exclusividade dos DP 50% 50% 50% 50%

Quantidade mínima de 
DP 12 -10* 12 -10* 12 -10*

< 30% MSC** 12 -10*

Percentual mínimo de DP 70% 70% 70% 70%

Percentual mínimo de DP 
pertencente à Instituição 70% 70% 70% 70%

CORPO 
DOCENTE

REQUISITOS 
EM PPGS DE 
ENG.1



Auto-avaliação do PPGEC sobre novos critérios 
da área Engenharias I 

(a serem adotados na avaliação dos programas já existentes)

1)40% de DP com carga de 20h (carga horária mínima: 
15h)
Auto-avaliação: ok! Dúvida: tem problema um docente 
ter 20h em 2 programas diferentes? Verificar!

2)Exclusividade de DP com o programa: mínimo de 50%
Auto-avaliação: PROBLEMA! Há apenas 2 DP (entre 8) 
que são exclusivos. Com a entrada de 2 JDP (jovem 
pesquisador) até setembro de 2020,  teremos 4DP (entre 
10) com exclusividade. Assim, até o fim do ano de 2020 
necessita-se que outro docente tenha exclusividade 
para se chegar ao mínimo.



Auto-avaliação do PPGEC sobre novos critérios 
da área Engenharias I 

(a serem adotados na avaliação dos programas já existentes)

3)Quantidade mínima de DP: 12- 10* (*para casos particulares 
aceita-se 10, acho que nosso programa se encaixa, mas deve ser 
verificado)
Auto-avaliação: hoje temos 8DP (problema!). Com a entrada de 2 
JDP (jovem pesquisador) até setembro de 2020 teremos o mínimo de 
10 DP. OK para 2020!

4) % mínima de docentes permanentes: 70%
Auto-avaliação: hoje temos 8DP e 3DC (problema!). Com a entrada 
de 2 JDP (jovem pesquisador) até setembro de 2020 teremos 10 DP e 
3DC. OK para 2020!

5) % mínima de DP da instituição: 70%
Auto-avaliação: já considerando que somos UFCat, hoje temos 7 DP 
(de 8DP) ok! Com a entrada de 2 JDP: teremos 9 de 10 OK!



QUALIS REFERÊNCIA

�Metodologia



INFORMAÇÕES DO SEMINÁRIO DE 
MEIO TERMO

Sobre o Novo Qualis
-Nova classificação: A1, A2,A3, A4, B1, B2, B3, B4

-As notas do qualis vão ainda ser revistas e depois ainda vão ser votadas n CTC, ou seja, ainda 
não se tem os valores finais do qualis.

-C (Não é conceito, foi atribuído C aos periódicos que não tiveram dados mínimos para serem 
avaliados)

-O periódico tem 1 única área mãe que é aquela que tem maior número de publicações; em 
caso de empate escolhe a área que teve maior publicação em termos percentuais.

-O valor do qualis é definido levando em conta: Cite score, fator de impacto (base web of
Science); se não tiver nenhum dos 2, vê o h5 (base google scholar).

-Caso a CAPES não encontre os índices anteriores para avaliar a revista ela foi colocada como 
classificação C, mas isso será revisto para ser colocado como NA (não avaliado), ou algo do 
tipo. Ou seja, C não é para ser interpretado como nota.



INFORMAÇÕES DO SEMINÁRIO DE MEIO TERMO

Sobre o Novo Qualis
Como cada área tem um nível particular de fator de impacto, os valores são definidos em termos de 
percentagem e não do valor do fator de impacto, onde à revista com maior fator de impacto é 
atribuída a nota “100”.A nota do periódico é dada com base no percentil em que ela tenha caído.

O qualis é definido comparando-se as revistas nas quais houve publicação no quadriênio. Isso quer 
dizer que se num determinado quadriênio os docentes não publicaram nas revistas com maior fator 
de impacto, pode ser que uma revista que não seja muito boa fique com uma nota super boa. Daí se 
no próximo quadriênio aumentar o nível das revistas nas quais houve publicação, essas revistas podem 
ter sua nota qualis rebaixada. Por isso, de um quadriênio para outro pode haver ajustes nas notas das 
revistas.

Recomenda-se publicar em revistas sem qualis desde que ela tenha bons parâmetros (como JCR, 
fator de impacto), pois ao fim do quadriênio ela será avaliada, receberá seu qualis e entrará na 
pontuação do programa.



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DA ÁREA 
QUANTO ÀS PUBLICAÇÕES:

A nova classificação Qualis única dos periódicos não prejudicará a avaliação, pois 

deve-se considerar como produção qualificada do programa aquela que tem 

aderência ao programa, ou seja, se  a publicação não se encaixa nas linhas de 

pesquisa, ela não é para ser levada em conta. 

No caso de docentes que participam de 2 programas, é para considerar apenas 

as publicações do docente com os discentes do programa ou do docente 

sozinho, aquelas com discentes do outro programa não é para levar em conta.

Auto-avaliação: a publicação dos docentes que participam de outro programa 

apenas poderão ser levadas em conta se não tiver discente do outro programa. 

Atenção com isso para não termos problemas!



A CLASSIFICAÇÃO ATUAL DO QUALIS É BASEADA 
EM DIVERSOS FATORES (SLIDES DA CAPES)

� Indicadores bibliométricos 

� Presença em bases indexadoras

� Critérios qualitativos:
- existência de editor responsável, conselho editorial,

- ISSN, 

- linha editorial, 

- normas de submissão, 

- avaliação por pares, 

- afiliação institucional de autores, 

- resumo, palavras-chaves e títulos em português e em inglês, 

- disponibilização on-line, 

- periodicidade

- valoração de periódicos das áreas



Proposta do GT

Qualis referência
UMA classificação 

por periódico

Área mãe

Atribuída 
por uma

A partir de um

Indicadores 
bibliométricos

Baseado 
em

Slide da CAPES



PROPOSTA DO GT

PRINCÍPIO 1. 
UMA CLASSIFICAÇÃO 

POR PERIÓDICO

PRINCÍPIO 2. 
CONSIDERAÇÃO DA 

ÁREA MÃE PERIÓDICO

PRINCÍPIO 3
QUALIS REFERÊNCIA

PRINCÍPIO 4.
USO DE INDICADORES 

BIBLIOMÉTRICOS

� A classificação referência é dada por meio de uma 
metodologia que considera indicadores objetivos e um 
modelo matemático.

� Portanto, as áreas já recebem a lista de periódicos com 
uma pré-classificação

� A área poderá propor modificações ao estrato 
referência, dentro das regras:

� O cálculo do QUALIS REFERÊNCIA é feito 
utilizando-se indicadores bibliométricos e 
seus percentis

� Web of Science - Fator de Impacto (FI)

� Scopus

� CiteScore

� Google Scholar



O QUE SÃO INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
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* citações nos 2 anos posteriores à publicação
FI (5 anos): citações nos 5 anos posteriores à publicação

Documentos Citáveis: 
- Artigos, revisões, resumos de congressos ou notas 

FATOR DE IMPACTO

Só pode ser usado para comparar periódicos 
na mesma área do conhecimento (áreas 
possuem padrão diferenciado de citações)



- É uma métrica de prestígio 
científico baseada na ideia de 
que “cada citação é criada 
de forma distinta”. 

- As citações são ponderadas 
conforme a reputação do 
periódico. 

- Uma citação de uma fonte 
com um SJR relativamente alto 
vale mais do que uma citação 
de uma fonte com um SJR 
menor. 

- Considera 3 anos de citações

Documentos considerados:
- Artigos (e artigos de congressos) 

e
- Revisões 

*imagem extraída do 
Wikipédia, 2016

O QUE SÃO INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS



CITE SCORE

CitesScore (2 years, 3 years, x years) = Número 
médio de citações por documento em um período 
de 2, 3 ou x anos 

Indicador comparável com o JCR pela forma de 
cálculo, porém há diferenças no padrão de 
citações conforme acesso e cobertura das bases

O QUE SÃO INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS



Duas métricas:
• Índice h5: Número h de uma publicação, em que h

artigos publicados nos últimos 5 anos tenham sido
citados no mínimo h vezes cada.

• Mediana h5 de uma publicação consiste na média de
citações para os artigos que compõem seu índice h5.

• Considera todo tipo de citação que o Google possa buscar,
inclusive fontes não revisadas por pares. Citações em teses,
relatórios técnicos e apresentações também são
computadas.

Dificuldade na obtenção dos indicadores:
• Não há forma de download ou acesso automatizado à

listagem e indicadores.
• Nas listas apresentadas, não constam os ISSN das revistas.

O QUE SÃO INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS



Classificação feita pelas bases e percentis
� Cada base classifica os periódicos dentro de categorias

� Web of Science = 235 categorias

� Scopus = 27 grandes áreas e ~300 categorias

�Os indicadores dentro de cada categoria variam conforme características próprias de 
citação das áreas (ex: o fator de impacto mais alto na área da matemática é 9,7; na área da 
neurociência é 32,6)

� Então, não dá para comparar valores absolutos

� Padrão de citação dentro de cada área deve ser respeitado

Isso nos leva a adotar o valor do percentil



PERCENTIS

Periódicos com percentil igual ou 
acima de 99 (P99) estão dentro do 
grupo de 1% da amostra  que detém 
os melhores indicadores

Periódicos com percentil igual ou 
abaixo de 1 (P1) estão dentro do 
grupo de 1% da amostra  que 
detém os piores indicadores

Possibilita comparar as diferentes áreas



ESTRATO 
REFERÊNCIA

� O estrato referência é calculado por intervalos iguais 
(12,5%) do percentil final, resultando em 8 classes com 
os seguintes recortes:

a) 87,5 define valor mínimo do 1º estrato (A1)

b) 75 define valor mínimo do 2º estrato (A2)

c) 62,5 define valor mínimo do 3º estrato (A3)

d) 50 define valor mínimo do 4º estrato (A4)

e) 37,5 define valor mínimo do 5º estrato (B1)

f) 25 define valor mínimo do 6º estrato (B2)

g) 12,5 define valor mínimo do 7º estrato (B3)

h) Valor máximo do 8º estrato inferior a 12,5 (B4)

faixas normalizadas que 
permitem comparação entre 
áreas distintas



1)Verifica o valor do indicador bibliométrico disponível (CiteScore, Fator de 
Impacto - JIF e h5 do Google) e o percentil de cada um, dentro de cada 
categoria de área

2)Nos casos em que o periódico possui Cite Score e/ou JIF, é considerado para 
fins de estratificação o maior valor de percentil entre eles;

3)Nos casos em que o periódico não possui Cite Score e/ou JIF, é verificado o 
valor do índice h5 do Google. 

Obs:Para que haja uma correlação entre os indicadores, foi feito um 
modelo de regressão que faz a relação entre valores de h5 e CiteScore. 
Assim, para periódicos que só possuem h5, é possível estimar um valor 
correspondente de percentil.

Periódicos com percentil imputado pelo h5 poderão ter trava definida em 
estrato específico, determinado por cada área de avaliação ou grupos de 
áreas, a fim de evitar sobrevalorizar periódicos que não estejam nos 
indexadores internacionais 

Procedimento para classificação do periódico:

( ) 0,18092 0,07081* ( 5)In Cites Google H= + 27,22* ( ) 57,087Percentil estimado In Cites= +



ENG.1

METODOLOGIA
UTILIZADA
PARA 
CLASSIFICAÇÃO

Grupo de Revistas Metodologia Utilizada

Revistas estrangeiras presentes na base 
Web of Sciences ou Elsevier

Utilizados os Indicadores 
bibliométricos e a Metodologia Geral

Revistas estrangeiras que não estão 
presentes na base Web of Sciences ou 
Elsevier

Atribuído o conceito C, ainda sem 
classificação

Revistas Brasileiras arbitradas e dirigidas 
PRIORITARIAMENTE à comunidade 
acadêmico-científica

Adaptação da metodologia adotada
pela Área de Educação, 
atendimento a um conjunto de 
critérios centrais

Revistas Brasileiras NÃO dirigidas 
prioritariamente à comunidade 
acadêmico-científica.

Metodologia simplificada

Periódicos brasileiros que não atenderam 
algum dos critérios que o caracterizariam 
como possível periódico científico

Receberam classificação C. Poderá
se transformar em NP – Não Periódico



PERIÓDICOS 
BRASILEIROS 
EDITADOS POR 
SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS DE 
REFERÊNCIA OU 
POR 
UNIVERSIDADES, 
COM ELEVADA 
QUANTIDADE DE 
PUBLICAÇÕES 
DOS PPGS DE 
ENGENHARIAS 1 
NO PERÍODO

Devem constar obrigatoriamente:

� ISSN, editor responsável, comitê editorial, 
conselho editorial, linha editorial, afiliação 
institucional dos autores, resumo e descritores, 
atendendo as normas da ABNT (ou 
equivalentes, no exterior) e possuir conselho 
editorial e corpo de pareceristas de diferentes 
instituições;

� Apresentar normas para submissão de artigos, 
explicitação dos procedimentos de avaliação 
dos manuscritos, com revisão cega por pares;

� Cumprir a regularidade de publicação 
declarada pelo periódico;

� Registro no DOI.

OBS: as revistas que não atenderem a TODOS os quesitos 
acima NÃO podem ser considerados periódicos 
científicos. Devem ser classificadas, portanto, com a sigla 
NP, ou seja, Não Periódico.

Note-se que que alguns desses veículos poderão ser 
excelentes revistas técnicas. Nesses casos, as publicações 
realizadas nessas revistas poderão ser tidas como Produto 
Técnico-Tecnológico, se a Área de Engenharias 1 escolher 
incluir esse tipo de publicação como produto técnico-
tecnológico

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

� Possibilidade de publicação 
em língua estrangeira 
(obrigatório);

� Idade do periódico: pelo 
menos 10 anos;

� Quantidade mínima de 
artigos publicados no ano 
igual a 40;

� Diversidade de instituição de 
editores;

� Possuir indexação em pelo 
alguma das bases principais.

Limite A3 (equivalência ao 
antigo B1), se atender a todos os 
critérios acima.

Para os demais periódicos:

• A classificação seguiu uma 
ordem decrescente, de 
acordo com a quantidade 
de critérios atendidos



PERIÓDICOS BRASILEIROS

• Um critério NÃO atendido Estrato B1
• Dois critérios NÃO atendidos Estrato B2
• Três critérios NÃO atendidos Estrato B3
• Quatro critérios NÃO

atendidos
Estrato B4

Os veículos que atenderem a todos os quesitos obrigatórios serão classificados em:

•Grupo A – Revistas Brasileiras que atende todos os critérios de avaliação do slide anterior, são classificados no
estrato A3 (equivalência ao antigo B1). Os que atenderem apenas parcialmente a um dos critérios serão
classificados no estrato A4.

•Grupo B - Revistas Brasileiras NÃO dirigidas prioritariamente à comunidade acadêmico-científica (não atendem
a todos os critérios de avaliação).

Classificação do Grupo B

As revistas do Grupo B não são dirigidas prioritariamente à comunidade acadêmico-científica. Parte significativa
dos artigos ali presentes se trata de artigos técnicos ou de divulgação científica.
A classificação seguiu uma ordem decrescente, de acordo com a quantidade de critérios atendidos, ou seja:

•Grupo C - Revistas Brasileiras que não atenderam algum dos critérios obrigatórios que a caracterizariam como possível
periódico científico.



CASOS 
ESPECIAIS

Periódicos brasileiros e estrangeiros que não 
possuem aderência com a área de 
Engenharias 1 e com pequeno número de 
artigos publicados.

� Colocados no estrato C, pela 
impossibilidade de avaliação adequada.

� Apresentada uma sugestão de área mais 
adequada a revisar
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PRODUTOS TÉCNICOS E 
TECNOLÓGICOS

DOS PPGS EM ENG.1 
SLIDES DA CAPES



METODOLOGIA 
UTILIZADA

� PRODUTO: resultado palpável de uma atividade docente ou 
discente, podendo ser realizado de forma individual ou em 
grupo.

� SERVIÇO: conjunto de operações/atividades, cujo resultado é 
intangível na qual o prestador e o cliente devem estar 
presentes durante a execução do serviço.

� PROCESSO/ATIVIDADE: conjunto de tarefas de trabalho, 
podendo ser realizada de forma individual ou em grupo, 
cujo cliente é o próprio autor/executor.

� RELEVÂNCIA/UTILIDADE: importância que se atribui ao 
resultado (Produtos) de um processo ou conjunto de 
atividades. A importância é atribuição do cliente/receptor e 
não do executor.



PRODUTOS 

RELEVANTES

PARA AS 49 

ÁREAS

Manual/Protocolo

Tradução

Acervo

Base de dados técnico-científica

Cultivar

Produto de comunicação

Carta, mapa ou similar

Produtos/Processos em sigilo

Taxonomia, Ontologias e Tesauros

Empresa ou Organização social 
inovadora
Processo/Tecnologia e 
Produto/Material não patenteável

Cada área de avaliação seleciona até 10 Produtos como principais para a 
avaliação dos seus PPGs.

Produto bibliográfico

Ativos de Propriedade Intelectual

Tecnologia social

Curso de formação profissional

Produto de editoração

Material didático

Software/Aplicativo (Programa de 
computador)

Evento organizado

Norma ou Marco regulatório

Relatório técnico conclusivo



ESTRATOS 
SUGERIDOS

� T1 (Ex. 200 pontos)

� T2 (Ex. 150 pontos)

� T3 (Ex. 100 pontos)

� T4 (Ex. 50 pontos)

� T5 (Ex. 10 pontos – com glosa 
em relação aos produtos que 
apresentarem melhor 
avaliação)

� TNC – Produto não pontuado

� Obs.: As pontuações e glosas 

ficarão à critério de cada área de 

avaliação.

Critérios que diferenciam um Produto Tecnológico de um Produto 
Técnico :

� Impacto: relacionado com as mudanças causadas pela introdução do 
Produto no ambiente social;

� Aplicabilidade: facilidade com que se pode empregar o Produto e a 
possibilidade de replicá-lo em diferentes ambientes e grupos sociais; 

� Inovação: a intensidade do uso de conhecimento inédito utilizado 
para a criação do Produto, isto é, um produto derivado da 
adaptação de conhecimento existente será considerado um Produto 
técnico e não tecnológico

� Complexidade: representa o grau de interação entre de atores, 
relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao 
desenvolvimento do Produto.

Um mesmo tipo de Produto desenvolvido na PG poderá ser classificado como 
tecnológico ou técnico, dependendo de como atendeu aos quatro critérios 
supracitados



QUALIS LIVROS
SLIDES DA CAPES



� Premissas do Processo 
de Avaliação

� Na avaliação de livros, cada 
obra é singular e deve ser 
avaliada per si.

� Os livros (ou seus capítulos) 
se apresentam como itens 
similares àqueles que são 
avaliados pelo Qualis

Produtos Técnicos e pelo 
Qualis Produtos Artísticos

� A avaliação de livros sempre 
toma a obra como unidade 
de avaliação e não seus 
capítulos específicos, como é 
o caso de coletâneas e 
dicionários. 

� Lógica geral do processo de avaliação 

a) Inserção, pelos programas, de um conjunto de 
informações sobre a obra; 

b) Auditagem de tais informações pela comissão de 
área, a partir da obra completa ou de partes 
específicas disponibilizados pelos próprios 
programas no repositório de acesso livre da 
CAPES;

c) Transformação do conjunto de indicadores em 
uma pontuação que qualifica a obra em escala de 
0 a 100 pontos; 

d) Transformação do escore em um nível da escala 
utilizada para avaliar todos os livros;

e) Extensão do conceito do livro para todos os 
capítulos e verbetes, nos casos de coletâneas e 
dicionários, respectivamente; e, 

f) Transformação da qualidade do item em uma 
pontuação para o Programa.



A escala de avaliação dos livros 
deve ser comparável à de produtos 
técnicos e artísticos, envolvendo 
cinco níveis, respeitando-se a 
seguinte ordem: 

� L1 (elevada Qualidade), L2, L3, 
L4 e L5 (menor qualidade).  

� C conceito reservado a livros de 
menor qualidade ou obras que 
não foram avaliadas. 

� NC (não classificado) atribuído 
a possíveis itens incluídos pelos 
Programas, mas que não 
atendem os requisitos que 
definem um livro, podendo ser 
cartilhas, material didático etc.

A partir da nota obtida pelo livro (na escala 0 a 
100) propõe-se como pontos de corte:

� L1 (acima de 85 pts) 

� L2 (acima 71 até 84 pts.)

� L3 (acima 61 até 70 pts)

� L4 (acima 51 até 60 pts)

� L5 (acima 31 até 50 pts)

� C (abaixo de 30 pts.)

Considerando-se os ISBNs únicos (cada título), o 
preenchimento dos estratos deve atender os 
seguintes critérios de distribuição:

L1 < L2

L1 + L2  ≤ 40%

L3 + L4 + L5 + C  ≥ 60%



QUALIS
LIVROS
INDICADORES 
A SEREM 
UTILIZADOS

Características formais da obra Indicadores indiretos de 
qualidade 

� Idioma (nacional, estrangeiro, 
multilíngue)

� Tipo de Editora
� Financiamento 
� Conselho Editorial
� Informações sobre os autores
� Parecer e revisão por pares
� Índice remissivo
� Vínculo com a linha de pesquisa
� Premiação
� Indicação como obra de referência 

por Sociedades Científicas e/ou 
Profissionais

� Tradução da obra para outros 
idiomas

Exigirá dos avaliadores o exame da 
obra completa ou, no mínimo, de parte 
fundamental.

� Natureza do Texto (valorização 
de produção científica)

� Leitor Preferencial (nível de 
complexidade do tratamento dos 
temas)

� Origem da obra (indicador da 
rede articulada de produção de 
conhecimento)



QUALIS LIVROS. INDICADORES A SEREM UTILIZADOS

Inovação Relevância Impacto

� Originalidade na 
formulação do 
problema de 
investigação

� Caráter inovador do 
objeto, da formulação 
teórica e da 
metodologia adotada

� Contribuição 
renovadora para o 
campo do 
conhecimento, para 
aplicações técnicas e/ou 
sociais.

� Consistência teórica e crítica, coerência e 
integração dos conceitos e da terminologia 
utilizada.

� Contribuição para o desenvolvimento 
científico da área;

� Contribuição para a resolução de problemas 
nacionais relevantes; atualidade da temática;

� Clareza e objetividade do conteúdo no que se 
refere à proposição, exposição e 
desenvolvimento dos temas tratados; rigor 
científico (estrutura teórica);

� Precisão de conceitos, terminologia e 
informações;

� Senso crítico no exame do material estudado; 
bibliografia que denote amplo domínio de 
conhecimento;

� Qualidade das ilustrações, linguagem e estilo

Obras de potencial de impacto:
� contribuem para o 

desenvolvimento científico e 
cultural e para reflexão crítica 
sobre questões nacionais e 
internacionais.

Potenciais indicadores de impacto:
� obras com circulação e 

distribuição prevista;
� língua da publicação; tradução, 

reimpressão ou reedição;
� possíveis usos no âmbito 

acadêmico e fora dele, resenhas, 
citação em editais e/ou 
referências de componentes 
curriculares, entre outros.

Indicadores de avaliação direta de qualidade



Estratos
Livro 

integral
Capítulos Verbetes

Prefácios, 
Posfácios, 

Apresentações

L1 300 100 80 40

L2 240 80 60 30

L3 180 60 40 20

L4 120 40 20 10

L5 60 20 10 5

C 0 0 0 0

Avaliação 
dos livros 
pelas áreas


