


Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela 
Capes para estratificação da qualidade da produção 
intelectual dos programas de pós-graduação.

O sistema tem evoluído ao longo dos anos.

QualisQualis......

Livros e Periódicos

Bolsas PQ

Credenciamento

Status

Financiamento



O O QualisQualis tem evoluído apesar tem evoluído apesar 
de alguns acharem que isso de alguns acharem que isso 
tem ocorrido rápido demais...tem ocorrido rápido demais...
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� Inchaço de revistas pouco ou nada representativas

� Ocupação de estratos 
superiores

�Redução de periódicos 
específicos (“áreas soft”)



� Definição de base epistemológica das áreas 
(remoção de periódicos “não muito representativos”)

�Atualização FIs, redefinição de critérios e 
retipificação dos periódicosretipificação dos periódicos

� Análise de títulos das publicações (artigos) ao invés 
de periódicos (veículos) quando não definidos na 
base específica do qualis;



BASE EPISTEMOLÓGICA

1) QUESTIONÁRIO – Definição dentre 1143 periódicos
(http://www.surveymonkey.com/s/Rodacki_201101_enquete_Qualis)















101. |  .5168494         A1                                                       Neuroscience Letters (Print) |

102. |  .6078176         A1                                                       British Journal of Nutrition |

103. |  .6266243         A1                                                   European Journal of Pharmacology |

104. |  .6362784         A1                                   Cochrane Database of Systematic Reviews (Online) |

105. |  .6445469         A1                                                         Journal of Pineal Research |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

106. |  .6481109         A1                                                   Journal of Neuroscience Research |

107. |  .6585667         A1   American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiolo |

108. |  .7359303         A1                               Revista Brasileira de Medicina do Esporte (Impresso) |

109. |  .7697891         A1                                                                     Brain Research |109. |  .7697891         A1                                                                     Brain Research |

110. |  .8817611         A1                                                        Atherosclerosis (Amsterdam) |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

111. |  .8840458         A1                                        Medicine and Science in Sports and Exercise |

112. |  .8998341         A1                   American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology |

113. |   .923127         A1                                             Journal of Cellular Physiology (Print) |

114. |  .9938397         A1                                                           Biochemical Pharmacology |

115. |  1.068463         A1                                               Journal of Applied Physiology (1985) |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

116. |   1.41055         A1                                       The European Respiratory Journal. Supplement |

117. |  1.532032         A1                                                       Endocrinology (Philadelphia) |

118. |  1.645642         A1                                      Revista Brasileira de Fisioterapia (Impresso) |

119. |  1.671231         A1                                                   Annals of the Rheumatic Diseases |

120. |    1.6987         A1                                                   The European Respiratory Journal |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

121. |  3.196511         A1                         American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine |

122. |  8.701692         A1                                                           Lancet (British edition) |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+



76. | -.0008004         B1                                                                      Motor Control |

77. |  .0112351         A2                                              Journal of Shoulder and Elbow Surgery |

78. |  .0125972         A2                                     Journal of Sport & Exercise Psychology (Print) |

79. |  .0149927         A2                                        Journal of Electromyography and Kinesiology |

80. |  .0401644         A2                                                    Clinical Biomechanics (Bristol) |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

81. |  .0566785         A2                                           Autonomic Neuroscience: Basic & Clinical |

82. |   .071693         A2                                Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology |

83. |  .0980292         A2   Comparative Biochemistry and Physiology. Part A, Molecular & Integrative Physiol |

84. |   .115823         A2                                                   Annals of Biomedical Engineering |

85. |  .1167485         A2                    Brazilian Journal of Medical and Biological Research (Impresso) |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

86. |  .1480238         A2                                                 British Journal of Sports Medicine |86. |  .1480238         A2                                                 British Journal of Sports Medicine |

87. |  .1500119         A2                                                                   Physical Therapy |

88. |  .1531895         A2                                                            Gait & Posture (Oxford) |

89. |  .1597368         A2                                      Journal of Strength and Conditioning Research |

90. |  .1645704         A2                                                               Respiratory Medicine |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

91. |  .1894033         A2                    Journal of the International Neuropsychological Society (Print) |

92. |  .2108586         A2                                                                   Toxicon (Oxford) |

93. |  .2631289         A2                                                               Shock (Augusta, Ga.) |

94. |  .2768497         A2                                     European Journal of Applied Physiology (Print) |

95. |  .3197066         A2                                        International Journal of Cardiology (Print) |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

96. |  .3314474         A2                                                             Muscle & Nerve (Print) |

97. |  .3451501         A2                                                          Amino Acids (Wien. Print) |

98. |  .4284992         A2                                              Neurorehabilitation and Neural Repair |

99. |  .4358841         A2                                                           Journal of Endocrinology |

100. |  .4407087         A2                                                        Experimental Brain Research 



Atualização FI’s, redefinição de critérios e retipificação dos 
periódicos

Quais estratégias?

Proposta apresentada (            et al., 2011)Proposta apresentada (            et al., 2011)

Definição de critérios (números mágicos?)

Quartilização (?)

Indução de periódicos (?)

Classificação de Periódicos de áreas “soft” (?)



Busca por descritores das áreas

Total = 1542

Problemas na interpretação do termo “descritores”

Impossibilidade de determinar termos claros

Análise qualitativa – à mão (Deus tenha piedade de nós!)



aclimataçãoaclimataçãoaclimataçãoaclimatação diabetes diabetes diabetes diabetes medidas objetivasmedidas objetivasmedidas objetivasmedidas objetivas sujeitosujeitosujeitosujeito

adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes diretrizesdiretrizesdiretrizesdiretrizes medomedomedomedo teleoperadoresteleoperadoresteleoperadoresteleoperadores

adultoadultoadultoadulto demênciademênciademênciademência meio ambiente.meio ambiente.meio ambiente.meio ambiente. telesserviçostelesserviçostelesserviçostelesserviços

apoptoseapoptoseapoptoseapoptose doençadoençadoençadoença miocárdiomiocárdiomiocárdiomiocárdio trabalhotrabalhotrabalhotrabalho

asmaasmaasmaasma educaçãoeducaçãoeducaçãoeducação música música música música troncotroncotroncotronco

atençãoatençãoatençãoatenção educadoreducadoreducadoreducador neurociêncianeurociêncianeurociêncianeurociência universidadeuniversidadeuniversidadeuniversidade

autonomiaautonomiaautonomiaautonomia emoçõesemoçõesemoçõesemoções obesidade obesidade obesidade obesidade vinhovinhovinhovinho e e e e exercícioexercícioexercícioexercício

bioquímica bioquímica bioquímica bioquímica ensinoensinoensinoensino participaçãoparticipaçãoparticipaçãoparticipaçãobioquímica bioquímica bioquímica bioquímica ensinoensinoensinoensino participaçãoparticipaçãoparticipaçãoparticipação

bullyingbullyingbullyingbullying escolaescolaescolaescola pedagogia  pedagogia  pedagogia  pedagogia  

camundongocamundongocamundongocamundongo estresseestresseestresseestresse percepção.percepção.percepção.percepção.

ciência ciência ciência ciência éticaéticaéticaética políticapolíticapolíticapolítica

citocinas citocinas citocinas citocinas feedbackfeedbackfeedbackfeedback prática de ensinoprática de ensinoprática de ensinoprática de ensino

comunicação comunicação comunicação comunicação filosofiafilosofiafilosofiafilosofia pressão arterial pressão arterial pressão arterial pressão arterial 

coraçãocoraçãocoraçãocoração fisiologiafisiologiafisiologiafisiologia professorprofessorprofessorprofessor

corpocorpocorpocorpo históriahistóriahistóriahistória promoçãopromoçãopromoçãopromoção

criança criança criança criança identidade identidade identidade identidade ratoratoratorato WistarWistarWistarWistar

culturaculturaculturacultura infância infância infância infância riscoriscoriscorisco

currículocurrículocurrículocurrículo infartoinfartoinfartoinfarto saúdesaúdesaúdesaúde

demência demência demência demência inflamaçãoinflamaçãoinflamaçãoinflamação sociedadesociedadesociedadesociedade

depressãodepressãodepressãodepressão maturaçãomaturaçãomaturaçãomaturação subjetividadesubjetividadesubjetividadesubjetividade

desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento medidasmedidasmedidasmedidas sudoresesudoresesudoresesudorese



Remoção de ~ 80% do qualis

Fator de impacto ~1.55

Definição de medianas





Mapeamento Produção intelectual dos PPGs – Planilha

Comunicação com coordenadores – e-mails atualizados




