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III. Considerações Gerais sobre o Qualis Periódicos e os critérios da área
para a estratificação e uso dos mesmos na avaliação

Definição de periódicoSerão considerados periódicos apenas os produtos com ISSN quepossuam corpo editorial qualificado e apresentem conteúdo compostoexclusivamente por artigos científicos.A produção intelectual dos programas na área de Nutrição é avaliada pormeio de artigos completos em periódicos científicos, e de livros. Nessedocumento estão sendo apresentados os critérios para a classificação inicial doQualis periódicos.Destacamos que o processo de discussão para elaboração da classificaçãodo Qualis livros está em andamentoe deverá ser semelhanteao modelo elaboradapela área de Saúde Coletiva.O mesmodeverá ser apresentado em Junho desse anoem conjunto com o documento de área.
Princípios da classificaçãoA classificação está apoiada em dois princípios gerais, o impacto e acirculação das publicações, que serão avaliados por indicadores diferentes.A área de Nutrição adotou o fator de impacto medido pelo base do Journal
Citation Report (JCR) e também o fator H e citações por documento (cites per
doc), indicadores da base SCIMAGO.As revistas classificadas como pertencentes a área de Nutrição ou áreasafins (definidas na primeira seção do documento de área), serão classificadaspelo maior indicador; fator de impacto, citações por documento (cites per doc) oufator H. Periódicos que não pertençam a este grupo serão classificadas de acordocom o menor indicador.Assim uma revista da área de nutrição cujo fator deimpacto seja A1 e o índice H seja A2, será classificada como A1, enquanto umarevista (apenas como exemplo) da área de engenharia que tenha os mesmosindicadores seria classificada como A2.No caso em que o fator de impacto e oíndice H estejam na mesmafaixa de classificação a comissão não poderámodificar o estrato de classificação da revista.O periódico deverá ter fator de impacto medido pelo ISI/JCR, ou citaçõespor documento (cites per doc) ou índice H da base SCIMAGO para ser incluídonos estratos Qualis B3 ou superiores.A classificação de um periódico em cada um desses estratos baseia-se emalguns princípios que todas as áreas devem obedecer segundo critériosestabelecidos pela CAPES, os quais consistem em:1) O número de periódicos classificados no estrato A1 deve ser inferior aodo estrato A2;2) A soma dos periódicos classificados nos estratos A1+A2 devecorresponder a, no máximo, 25% das revistas em que a área publicouartigos nos dois últimos triênios (2007-2009 e 2010-2012);
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3) A soma dos periódicos classificados nos estratos A1+A2+B1 não podeultrapassar 50% do conjunto de revistas em que a área publicou artigosnos dois últimos triênios (2007-2009 e 2010-2012).De acordo com estes princípios, o Qualis periódicos fica com o seguintereferencial, baseado no conjunto de revistas em que os Programas da áreapublicaram no triênio 2007-2009 e no ano de 2010.Esta é uma avaliação preliminar que será alterada para que as publicaçõesrelatadas pelos programas nos anos de 2011 e 2012 possam ser incluídas.
EstratificaçãoO Qualis periódicos está dividido em 8 estratos, em ordem decrescente deimportância e de valor do fator de impacto (FI)/citações por documento (cites
per doc) ou fator H.
Estrato A1: Periódicos indexados na base JCR com (FI)/citações pordocumento> 3,3 ou fator H da base SCIMAGO> 77.
Estrato A2: Periódicos indexados na base JCR com (FI)/citações por documentoentre 2,4 e 3,29 ou fator H da base SCIMAGO entre 51 e 76,999.
Estrato B1: Periódicos indexados na base JCR com (FI)/citações por documentoentre 1 e 2,39 ou fator H da base SCIMAGO entre 24 e 50,999.
Estrato B2: Periódicos indexados na base JCR com (FI)/citações por documentoentre 0,5 e 0,99 ou fator H da base SCIMAGO entre 12 e 23,999.
Estrato B3a. Periódicos indexados na base JCR com fator de impacto entre  0,01 a 0,49 oufator H da base SCIMAGO entre 0,01 a 11,99b. Periódicos sem fator de impacto medido pelo JCR, ou fator H da base SCIMAGO,mas que sejam simultaneamente indexados na base Scielo e editados porSociedades científicas brasileiras da área de Nutrição.
Estrato B4a. Periódicos brasileiros indexados na base SciELO-Br

b. Periódicos estrangeiros indexadas no PubMed.c. Periódicosvinculados a Sociedades científicas brasileiras da área de Nutrição semindexação na base SciELO-Br.
Estrato B5: Revistas indexadas em qualquer outra base de dados.
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Estrato e C (sem ponderação): considerados impróprios ou que não atendamaos critérios explicitados anteriormente, revistas não indexadas em nenhumadas bases listadas acima.
PonderaçãoOs pontos serão atribuídos da seguinte forma:Estrato A1 = 100 pontosEstrato A2 = 80 pontosEstrato B1 = 60 pontosEstrato B2 = 40 pontosEstrato B3 = 20 pontosEstrato B4 = 10 pontosEstrato B5 = 5 pontos
Exemplos de equivalência:Um artigo B1 somado a um artigo B2 equivale a umartigo A1.
Observação: O total de pontos por docentes e a sua correspondência com osconceitos atribuídos aos programas serão estabelecidos após a avaliaçãocontinuada que será realizada em março de 2012.
TravasPara ajustar o principio da qualidade da produção ao sistema de avaliação porpontos, será necessário adotar o sistema de travas para não permitir que osprogramas obtenham a totalidade dos pontos necessários apenas compublicações de menor impacto e circulação. Assim, serão considerados, nomáximo três produtos dos estratos B3, B4 e B5, por docente, no triênio.
Revistas que serão induzidas: A revista de nutrição ou Brazilian Journal ofNutrition (ISSN 1415-5273), originalmente classificada como Qualis B3, seráclassificada como B1. Outras revistas da área de Nutrição ou afins tambémreceberam estímulo, mas dentro dos critérios previamente estabelecidos.  Emcaso de consideração da grande área de Saúde da CAPES, outras revistas poderãoser consideradas para reclassificação.


