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O que o Qualis é (e o que não deveria ser)!

´ BARRADAS BARATA, R. DE C. Dez coisas que você deveria saber sobre o 
Qualis. Revista Brasileira de Pós-Graduação, v. 13, n. 30, 22 dez. 2016.

´ É: “O Qualis Periódicos, portanto, é uma das ferramentas utilizadas para a 
avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil.”

´ Não é : “o Qualis Periódicos não deve ser considerado como uma fonte
adequada de classificação da qualidade dos periódicos científicos para 
outros fins que não a avaliação dos programas de pós-graduação.”

´ Como: “a classificação é sempre feita a posteriori, …, não é aconselhável
que a lista sirva de referência para ações futuras, tais como a escolha de 
periódicos para submissão de artigos.”

´ “Finalmente, o Qualis Periódicos não é uma ferramenta que possa ser 
utilizada em avaliações do desempenho científico individual” 

´ Estas advertências ganham importância no novo Qualis em construção



Avaliação da 
Produção
intelectual e 
Qualis

1-Periódicos
2-Livros
3-Técnico-Tecnológico
4-Artistico Uso diverso entre Áreas

Foco qualitativo com viés
de impacto científico

Uso similar entre Áreas
Foco qualitativo com viés
de impacto na sociedade



GT-Qualis 2016 Resultados
- indicadores bibliométricos, poderiam estimular seus programas a publicar em revistas 

indexadas e também estimular a indexação de revistas nacionais; a indexação em bases 
internacionais poderia contribuir para a internacionalização dos programas que publicam 
nas respectivas revistas;  

- se os estratos mais elevados do Qualis (A1 ou A1 e A2) são utilizados para indicar 
internacionalização (notas 6 e 7), recomenda-se fazer uso de métricas bibliométricas de 
bases internacionais na sua distinção; 

- evitar valorização excessiva de periódicos considerados da área; verificar se periódicos 
considerados estranhos à área não seriam veículos de produção de programas 
interdisciplinares da própria área;

- a classificação como “C” (ou o rebaixamento/barreiras na classificação de periódicos)
não deve ser praticada indiscriminadamente com base em argumentos de não 
aderência; 

- o GT recomenda que não seja usado o fator de impacto diretamente quando a área 
possui subáreas ou especialidades; 

- Vários problemas persistiram apesar das recomendações já terem impactado o Qualis da 
Quadrienal 2017 de diversas Áreas



Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG 
2018

2020

*Sistema avaliativo deve ser conceitual e objetivamente repensado e aprimorado;
*avaliação deve obrigatoriamente atentar para internacionalização;
*contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de avaliação e do processo de 

indução da qualidade do SNPG
Sobre Qualis:
*critérios pulverizados entre as áreas... “fusão de vários dos QUALIS atuais gerando

grandes QUALIS”

* A avaliação da produção, em cada área de avaliação, deve se dar a partir de 
métricas internacionais estabelecidas e amplamente aceitas na comunidade



Pressões:
´ Externas – dificuldade de compreensão da forte variação de 

classificações entre áreas de avaliação
´ Internas – comparabilidade entre áreas reduzida; forte 

“subjetividade” de algumas classificações
´ Ambas são reconhecidas e resultam numa das recomendações síntese da 

Comissão de Acompanhamento do PNPG

Periódicos com 
classificações totalmente 
diferentes entre áreas

4207 15%

(2 áreas, 2 estr; 3 áreas, 3 estr, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7)



O mais alto 
da 

Neurosciences
é 32.6

O mais alto 
da 

Mathematics
é 9.7

Solução: Percentis

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

Dificuldades com uso de citações
(FI ou CiteScore)



´ 1- Classificação pelas bases de maior uso!

Escolha de indicador/base: percentis 
SJR + percentis JCR expandindo o 
conjunto para mais de 30mil 
periódicos

Scopus (334 sub-subjects) – exemplos
exemplo - WoS (227 categories)

Subject Sub-subject
Physics and Astronomy

Acoustics and Ultrasonics
Astronomy and Astrophysics
Atomic and Molecular Physics, and Optics
Condensed Matter Physics
General Physics and Astronomy
Instrumentation
Nuclear and High Energy Physics
Physics and Astronomy (miscellaneous)
Radiation
Statistical and Nonlinear Physics
Surfaces and Interfaces

Immunology and Microbiology
Applied Microbiology and Biotechnology
General Immunology and Microbiology
Immunology
Immunology and Microbiology (miscellaneous)
Microbiology
Parasitology
Virology

ALLERGY
ANDROLOGY
ANESTHESIOLOGY
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
DERMATOLOGY
EMERGENCY MEDICINE
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
GERIATRICS & GERONTOLOGY
GERONTOLOGY
HEMATOLOGY
INFECTIOUS DISEASES
MEDICAL ETHICS
MEDICAL INFORMATICS
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
MEDICINE, LEGAL
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
OBSTETRICS & GYNECOLOGY
ORTHOPEDICS
OTORHINOLARYNGOLOGY
PATHOLOGY
PEDIATRICS
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
RESPIRATORY SYSTEM
RHEUMATOLOGY
SURGERY
TRANSPLANTATION
TROPICAL MEDICINE
UROLOGY & NEPHROLOGY



Coerência de dois grandes grupos de Áreas de Avaliação:
´ Áreas que se utilizam apenas ou principalmente de métricas quantitativas de 

indexadores internacionais (FI-JCR; CiteScore-Scopus; percentis ou medidas normalizadas 
do FI/CiteScore; etc) (Colégios Vida e Exatas - referência 1)

´ Áreas que utilizam principalmente a “variedade de bases indexadores” ou métricas 
quantitativas abertas (h do Scholar) (Colégio Humanidades – referência 2)

Há correspondência/correlação mínima entre percentis e h(5 ou outro)? Sim!

y = 1,4207x - 4,5207
R² = 0,7967

y = 44,062ln(x) - 104,25
R² = 0,7559
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*O percentil indica a posição relativa (em valores 
normalizados de algum escore de citação/fator 
de impacto) de um periódico em comparação 
restrita a um conjunto de periódicos de uma 
mesma temática/especialidade.
*O índice-h (de Hirsch) é o maior número h 
considerando que um certo número h de artigos 
em um periódico foram citados pelo menos um 
certo número h de vezes. O índice-h5 (do Google 
Scholar) é o índice-h calculado usando apenas os 
artigos publicados num dado periódico nos 
últimos 5 anos. h-10 últimos 10 anos...



Premissas:
´ Manutenção de um único status de qualificação de produção em periódicos para todas as 

áreas de avaliação

´ Não considerar fatores arbitrários como 'pertinência' (para reduzir estrato) e "relevância" 
(para elevar estrato)

´ Buscar critério de semelhança entre “indicadores de qualidade”

´ Inexistência de travas (25% em A; A1>A2; 50% em B1+)

´ Critério de qualidade externo (ou independente do uso)

´ Diferenças entre áreas de Humanidades e Ciências Sociais e outras áreas quanto ao uso de 
indicadores restritos de citação resultou em dois modelos de referência: 1 – áreas dos 
Colégios de Ciências da Vida e de Ciências Exatas, Tecnológicas e Interdisciplinar que se 
baseia em percentis de WoS e Scopus + imputação de h5; 2 – áreas de Humanidades que 
se baseia em h(5, 10 ou h-vida)

´ (Qualis enquanto modelo indutor de internacionalização na publicação de artigos e na 
indexação de periódicos)



Procedimentos referências 1 e 2:

´ 2- Determinar limites de classes para percentis 
máximos (um periódico pode ocorrer em mais 
de uma temática/especialidade):
´ Percentil (máximo JCR ou SJR ou h) 

´ P >87,5        A1

´ P 87,5-75     A2

´ P 75-62,5     A3

´ P 62,5-50     A4

´ P 50-37,5     B1

´ P 37,5-25     B2

´ P 25-12,5     B3

´ P <12,5        B4



Qualis Referência 1+2             Qualis Único  
Ajustes

´ Considerar periódicos por Área “mãe” (cada periódico será “atribuído” à 
Área que teve maior uso) 

´ Embora a proposta acima não reconheça fatores arbitrários de “pertinência” 
ou “relevância” para descer ou subir periódicos de estrato, diversas Áreas de 
Avaliação vêm mantendo nos seus processos de qualificação de periódicos 
diferentes tipos de ajuste fino 

´ Ajustes – as Áreas mães poderão justificar ajustes (limite de ±1 estrato Qualis
para 20% de seu uso enquanto Área mãe; limite de ±2 estratos Qualis para 10% 
de seu uso enquanto Área mãe)



Exemplos de sucesso: Área Biodiversidade

Problemas/Provocação: Revista Brasileira… n>250
Rev Bras de Direito… n>20; Direito… n>20; 
Educação… n>60;         …Ensino… n>70)

(nicho internacional…)

(sociedade científica)



Obrigado pela atenção!

Considerando a limitação de tempo para discussão, perguntas
não respondidas podem ser encaminhadas para o email: 
pjp.santos@gmail.com


