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AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS - QUALIS
Critérios utilizados para classificação de periódicos da Área de

GEOGRAFIA - 2001
Critérios para a avaliação dos periódicos científicos
A - Nacionais
1. As revistas nacionais foram avaliadas pela Comissão de Geografia, com base em planilha (Anexo 1), na qual há
33 itens organizados em cinco quesitos, conforme o quadro abaixo:
Quadro 1
Quesito
Normalização
Publicação
Circulação
Autoria e conteúdo
Gestão Editorial
TOTAL

Número de itens
11
03
06
07
06
33

Pontuação máxima do quesito
16
15
25
60
24
140

2. Com o objetivo de ampliar as bases e critérios para a classificação, foram selecionados 34 avaliadores externos
à comissão de Geografia da CAPES, escolhidos dentre os geógrafos de reconhecida importância no Brasil, aos
quais foi enviada uma planilha listando 42 periódicos nacionais, acompanhada de instruções para a avaliação de
seis quesitos (Anexo 2), conforme quadro que se segue:
Quadro 2
Quesito

Pontuação máxima do quesito

Conhecimento do periódico

04

Qualidade dos textos publicados

08

Padrão da publicação

06

Critérios de seleção para publicação

04

Escala de abrangência da publicação (autores e circulação)

08

Âmbito de abrangência da publicação (grau de especialização e interdisciplinaridade)

06

TOTAL

36

3. Dentre os avaliadores externos, 19 retornaram as planilhas preenchidas à comissão. A tabulação dos dados
constantes nas planilhas foram tabulados como se segue:
{(colunas A + B + C + D + E + F) / 19 avaliadores} x 5
Dessa operação resultaria um total de 180 pontos (36 pontos x 5) a uma revista que obtivesse a pontuação
máxima em todos os quesitos, por todos os avaliadores externos.
4. Com base na soma dos pontos obtidos na avaliação realizada pela comissão (quadro 1 e anexo 1) e pelos
avaliadores externos (quadro 2 e anexo 2) procedeu-se à organização de uma listagem por ordem decrescente
de pontuação recebida. Considerando-se as pontuações obtidas nos quesitos referentes à circulação e à escala
de abrangência da publicação, verificou -se que nenhuma dentre as revistas analisadas atendia aos critérios
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mínimos para ser classificado como internacional. Com base nesses mesmos quesitos e na pontuação total
obtida por cada periódico, procedeu-se à classificação das revistas nacionais em cinco níveis: - Nacional A; Nacional B; - Local A; - Local B; - Local C.

B - Internacionais
1. Foram selecionados 34 avaliadores externos à comissão de Geografia da CAPES, escolhidos dentre os
geógrafos de reconhecida importância no Brasil, aos quais foi enviada uma planilha listando 86 periódicos
estrangeiros, acompanhada de instruções para a avaliação de seis quesitos (Anexo 2).
2. Dentre os avaliadores, 19 retornaram as planilhas preenchidas à comissão.
3. Os dados constantes das planilhas foram tabulados como se segue:
{(colunas A + E + F) /19 avaliadores} x 3
Dessa operação resultou um índice a partir do qual se processou uma listagem ordenada dos periódicos.
4. Essa informação foi cruzada com o número de avaliadores que indicou conhecer cada periódico. Foram
classificados, apenas, os periódicos que obtiveram mais de 20 pontos e, ao mesmo tempo, foram indicados por,
pelo menos, 10 dentre os 19 avaliadores.

Anexo 1

2002
FICHA DE AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS EM GEOGRAFIA
Avaliação da Comissão de Geografia da CA PES
Periódico:
Instituição:
Período avaliado

Edições avaliadas
Item

1
1

Data da avaliação

Definição do critério

Pontos possíveis

Informação completa (data de início, periodicidade)
Apenas legenda bibliográfica (nas primeiras páginas dos artigos)
Presença (na capa ou folha de rosto)
Instruções completas, incluindo exemplos de referências
Instruções incompletas ou muito resumidas
Presença
Atende, em todos os artigos, normas de instituições
reconhecidas na área (ABNT, ou outra)
Indicação completa
Indicação
Bilíngües (inclusão regular)
Só em Português
Presença em todos os artigos

02
01
02
02
01
01
02

Pontos obtidos

NORMALIZAÇÃO

2
3

Legenda bibliográfica e Ficha
Catalográfica
ISSN
Normas de publicação

4
5

Sumário bilíngüe
Referências bibliográficas

6
7
8

Afiliação institucional do autor

9

Descritores (palavras-chave)

Endereço do autor para correspondência
Resumos de artigos

01
01
02
01
01
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10
11

Data de recebimento e aceitação dos
originais
Conselho Editorial e
Consultores
Externos

2

PUBLICAÇÃO

12

Tempo de publicação

13
14

Regularidade
Periodicidade (desde que cumprida no
biênio)

Informação regular

01

Publicação da nominata

01
subtotal Max = 16

Mais de 15 anos
Entre 5 e 15 anos
Até 5 anos
Publicação sem atraso
Mais de duas vezes ao ano
Duas vezes ao ano
Uma vez ao ano

3

CIRCULAÇÃO

15

Indexação em bases de dados

16

Formas de distribuição

17

Assinaturas

18

Disponibilidade em Bibliotecas do sistema
nacional (Fonte IBICT)

19

Permutas

20

Veiculação virtual e impressa

4

AUTORIA E CONTEÚDO

21

Autoria estrangeira

22

Autoria nacional

23

Número médio de páginas de artigos

24

Número de artigos por ano

Em serviço internacional reconhecido na área
Em outros indexadores
Assinatura + venda avulsa e/ou permuta
Só venda avulsa e/ou permuta
150 e mais assinantes
100 a menos de 150 assinantes
50 a menos de 100 assinantes
20 a menos de 50 assinantes
Para cada 5 Bibliotecas que possuírem, pelo menos, os
exemplares dos 2 últimos anos (1 ponto)
Acima de 30 internacionais
Acima de 50 nacionais
De 20 até 50 nacionais
Sim

Publicação de, pelo menos, 30% de artigos de autores filiados a
instituições estrangeiras
Publicação de, pelo menos, 10% de artigos de autores filiados
a instituições estrangeiras
Publicação de 75% e mais de artigos de autores de instituição
e/ou localidade diversa da que edita o periódico
Publicação de 50% a menos de 75%, de artigos de autores de
instituição e/ou localidade diversa da que edita o periódico
Publicação de 25% a menos de 50% de artigos de autores de
instituição e/ou localidade diversa da que edita o periódico
Mais de 15
Entre 10 e 15
Mais de 15
Entre 11 e 15

03
02
01
08
04
03
01
Subtotal Max = 15

04
02
03
02
06
05
04
03
Até 06
03
02
01
03
Subtotal Max = 25

10
05
20
10
05
10
05
10
05
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25
26
27

5
28
29

Entre 06 e 10
Presença regular
Resenhas bibliográficas
Notas bibliográficas
Representações gráficas, cartográficas e Presença em cores
iconográficas
Presença em branco e preto

03
04
02
01
04
02
Subtotal Max = 60

Entrevistas, traduções, notas e relatos
Resenhas e notas bibliográficas

GESTÃO EDITORIAL
Presença

Comissão executiva e/ou Editor
responsável
Composição do Conselho
(Editorial/Científico) *

30

Abrangência geográfica do Conselho
Editorial/Científico (internacional)

31

Abrangência geográfica do Conselho
Editorial/Científico (nacional)

32
33

Critérios de arbitragem
Financiamento por agência de fomento,
com avaliação externa nos últimos 03 anos.

03

Diversidade do Conselho Editorial/Científico (reconhecida
contribuição na área)
Âmbito internacional (conselheiros afiliados a, pelo menos, 3
instituições internacionais)
Âmbito nacional (conselheiros afiliados a, pelo menos, 3
instituições nacionais diversas da que edita o periódico)
Procedimentos de tramitação do manuscrito
Sim

Até 05
05
07
01
03
Subtotal Max = 24

TOTAL =
Max = 140
* Também foi considerada, para a avaliação desse quesito, a lista de pesquisadores que emitiram pareceres para os números avaliados no biênio.

CLASSIFICAÇÃO DO PERIÓDICO CIENTÍFICO EM NACIONAL OU LOCAL
Itens a serem
considerados

Pontuação máxima

15
16
17
18
19
22
31
Total

04
03
06
06
03
20
07
49

Pontos da revista

Classificação do Periódico
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Anexo 2

QUALIS GEOGRAFIA – AVALIAÇÃO EXTERNA
QUESITOS E MENÇÕES

Os quesitos que se seguem estão identificados com letras maiúsculas, correspondentes àquelas que se encontram
na primeira linha das planilhas (anexos 3 e 4). Abaixo de cada um desses quesitos há uma proposição de menções,
cujos números indicados deverão ser inseridos nas linhas correspondentes a cada uma das revistas avaliadas.
Solicitamos que, para realizar a avaliação, sejam considerados, principalmente, os números e/ou volumes dos
respectivos periódicos, que foram editados nos últimos anos.
Ao final das planilhas há um espaço destinado a comentários, esclarecimentos ou quaisquer anotações que se
fizerem necessários; a sugestões para o aperfeiçoamento da planilha; - a indicação de outros periódicos a serem
avaliados.
Quesitos

A – Conhecimento do periódico
0 Não conhece o periódico

2 Conhece o periódico, mas não 4 Conhece o periódico e vem
acompanha sua publicação
acompanhando sua publicação

No caso da indicação de “0” ou “2” a um periódico, não preencha os outros campos da linha referente a ele.

B – Qualidade dos textos publicados no periódico
1 Fraco

3

Regular

5

Boa

8

Excelente

C – Os textos publicados no periódico são, em sua maioria:
2 De divulgação de resultados parciais de pesquisa e/ou síntese de reflexões teóricas elaboradas por
outros autores que não os autores dos textos publicados
4 De divulgação de resultados finais de pesquisa e/ou reflexões teóricas dos próprios autores dos
textos publicados
6 De divulgação de pesquisa de ponta e/ou reflexões teóricas de grande importância no âmbito das
especialidades de seus autores
D – Critérios de seleção para publicação no periódico
0 Não conhece

2

Pouco Seletivos

4 Muito seletivos

E – Escala de abrangência da publicação (autores e circulação)
2 Local/regional

5

Nacional

8

Internacional

F – Âmbito de abrangência da publicação
2 Todas as especialidades 4
da Geografia

Alguma especialidade
Geografia (a)

da 6

Interdisciplinar (b)

(a) por exemplo, pensamento geográfico ou climatologia ou geografia econômica
(b) por exemplo, geografia urbana, sociologia urbana, arquitetura, urbanismo etc
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