
AVALIAÇÃO DO LIVRO
Área 21

Memória
(2005-2010)(2005-2010)

Comissão
Beatriz Novaes (Fono – PUC/SP)

Edison Manoel (EF – USP)
Rinaldo Guirro (FT – Unimep/USP)

Valter Bracht (EF - UFES)
Yara Carvalho (EF – USP)



A comissão de avaliação de livros foi constituída no 
Fórum da Área 21, com o apoio do coordenador de 

área, na época o Prof. Dr. Eduardo Kokubun. Ao 
longo do tempo foi divulgando sua proposta e 
conseguiu dialogar com outras áreas a fim de conseguiu dialogar com outras áreas a fim de 

implementar a avaliação do livro em consonância 
com o processo de avaliação dos programas pela 

Capes.  Desde lá foi possível avaliar a produção em 
livros de dois triênios: 2004-2006 (experimentalmente) e 

2007-2009 (oficialmente). 
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Proposta para o Qualis Livro na Área 21 

Comissão Qualis Livro

Beatriz C. Novaes ( Fono-PUC/SP); Yara M. Carvalho (EF-USP/SP)

Rinaldo Guirro (FT-UNIMEP/SP); Edison de J. Manoel (EF-USP/SP) 

 

1. A produção intelectual publicada no formato de livro será considerada a partir dos 

dados enviados pelos programas de pós-graduação, via o Coleta CAPES. Aparte 

desses dados, cada docente deverá indicar a produção que considera mais 

relevante para análise da produção intelectual no triênio num total de até cinco 

produções. Para livros, a análise do material será feita com base nos seguintes 

critérios: (a) relevância/impacto e (b) perfil da editora.  

2. Em essência, o que se propõe é um QUALIS LIVRO, isto é, a qualificação do 

livro produzido por cada docente participante dos programas de pós-graduação da 

Área 21 haja vista a sua importância na formação de recursos humanos de nível 

superior.  A análise será realizada por uma comissão de consultores ad hoc (a 

proposta de indicação está descrita mais adiante) que considerará até três 

produções - em livro e/ou capítulo - por docente no triênio. 

3. Cada critério compreende um total de pontos, sendo que essa pontuação é 

definida com base numa apreciação qualitativa do livro. Para essa apreciação há 

um conjunto de questões que ao serem respondidas definirão a atribuição de 

pontos para cada critério. 

 

Critérios: 

a. Relevância/impacto (7 pontos) 

 O material apresentado é ou não pertinente ao formato de livro? 

 Considerando a natureza do livro espera-se que ele instigue o leitor à reflexão e à

questões teórico-conceituais e metodológicas que possam subsidiar novas pesquisas, ou 

ainda que remete à análise crítica acerca de um tema ou área de investigação. Por essa 

razão seu tempo de vida tende a ser mais longo se o compararmos ao artigo original em 

periódico. Considerando essa característica, espera-se que o conteúdo divulgado por meio 

do livro esteja fundamentado em um projeto claramente definido em termos de conteúdo, 
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Rio Claro, 25 de outubro de 2006. 
 
 

 

 

 

 

Prezado Coordenador 

 

A proposta do QUALIS LIVRO foi encaminhada à Direção de Avaliação (DA) da 

CAPES que retornou com parecer favorável, além de parabenizar a área pela iniciativa. 

Designei dois membros da comissão de avaliação para a condução do QUALIS LIVRO, os Designei dois membros da comissão de avaliação para a condução do QUALIS LIVRO, os 

professores Valter Bracht (UFES) e Edison de J. Manoel (USP). Eles contarão com a 

assessoria de uma comissão ad hoc , a mesma que desenvolveu a proposta avalizada pela 

DA da CAPES, contando com os professores Rinaldo Guirro (UNIMEP-SP), representante 

da Fisioterapia, Beatriz Novaes (PUC-SP), representante da Fonoaudiologia e Yara 

Carvalho (USP), representante da Educação Física. 

Como se trata de um procedimento novo na avaliação, estamos em busca da melhor 

forma para operacionalizar a condução dos trabalhos que deverá compor com as rotinas já 

estabelecidas de avaliação do quesito Produção Intelectual do relatório anual encaminhado 

pelos programas a CAPES. Nesse sentido, peço sua compreensão e colaboração para que 

possamos obter as informações necessárias para a avaliação de acompanhamento 

referente ao ano 2005. Para esse fim, solicito que encaminhem ao Prof. Edison Manoel, no 

endereço que seguirá abaixo, os seguintes itens: 

 

1. Listas das produções publicadas em formato de livro pelos docentes permanentes do 

programa e que foram cadastrados no COLETA como produção referente ao ano 

2005; 

2. Exemplares desses títulos para que se possa proceder à sua avaliação. No caso dos 

capítulos de livro solicito que seja encaminhado o livro que o contém. 

 

 

 



 

Relatório da Comissão QUALIS LIVRO na Avaliação de 

Acompanhamento  - 2005 

Área 21 

 

 

 

 

Comissão QUALIS L IVRO  

 

Beatriz Novaes (Fono – PUC/SP) - Ad Hoc 

Edison Manoel (USP) – comissão de avaliação da área 21 Edison Manoel (USP) – comissão de avaliação da área 21 

Rinaldo Guirro (FT – Unimep) - Ad Hoc 

Valter Bracht (UFES) – comissão de avaliação da área 21 

Yara Carvalho (EF – USP) - Ad Hoc 
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AVALIAÇÃO TRIENAL 2004-2006 

Área 21 
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AVALIAÇÃO DO LIVRO 
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Rinaldo Guirro (FT – Unimep) 
Valter Bracht (UFES) 
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O LIVRO NA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELECTUAL 

DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ÁREA 21 

 

 

 

 

 

Documento final aprovado pelo 

Fórum Nacional de Pós-Graduação da Área 21 

(Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional) 

  

 

 

  

 

 

 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO L IVRO  

Beatriz C. Novaes (PUC-SP), Yara M. Carvalho (USP),  

Valter Bracht (UFES) , Edison J. Manoel (USP) , Rinaldo J. Guirro (UNIMEP)  

 

 
 
 
 
 
 

Rio Claro – SP 
26 de outubro de 2007 

 

 



 

AVALIAÇÃO 2008 

ANO BASE 2007 

Área 21 

 

Relatório da Comissão de  

AVALIAÇÃO DO LIVRO 

 

Comissão AVALIAÇÃO DO L IVRO  

Valter Bracht (UFES)  Valter Bracht (UFES)  

Edison Manoel (USP) 

Beatriz Novaes (PUC/SP) - Fonoaudiologia 

Rinaldo Guirro (Unimep) - Fisioterapia 

Yara Carvalho (USP) – Educação Física 

 

 

 

 

Julho 

2008 



QUALIS LIVROS 

RELATÓRIO SÍNTESE DAS REUNIÕES DAS ÁREAS DE HUMANIDADES, LLINGÜÍSTICA 
E LETRAS, ARTES, CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E SAÚDE 

 

Estrutura do relatório:  

• Definição de livro - requisitos mínimos 

•  Critérios para seleção dos livros a serem qualificados pelo Qualis Livros 

• Instrumentos de avaliação: 

o Ficha de identificação da obra 

o Ficha de avaliação pela comissão 

• Avaliação de conteúdo para qualificação em A1 e A2 

• Ponderação dos estratos e equivalência entre produtos. 

1. Definição de Livro: 

Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua ISBN 
ou ISSN (para obras seriadas) contendo no mínimo 50 páginas, publicado por 
editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, instituição de 
pesquisa ou órgão oficial.  

Produtos com menos de 50 páginas são tecnicamente classificados como Produtos com menos de 50 páginas são tecnicamente classificados como 
folhetos.  

 

2. Critérios de Seleção dos livros a serem qualificados 

Cada área terá um critério um pouco distinto em relação às obras passíveis de 
qualificação tendo em vista suas especificidades. 

Os critérios de seleção combinam o tipo e a natureza da obra segundo a 
seguinte matriz:  

Natureza 
do texto 

Tipo de produto 

Obra integral Coletânea 
temática 

Anais de 
congresso 

Tratado Dicionário 
/verbetes/atlas 

Científico Áreas 
20,21,22,26,2
8,29,30,31 e 
32 

Áreas 
20,21,22,26, 

28,29,30,31 
e 32 

Áreas 31 
e 32 

Áreas 
21 e 26 

Áreas 26,30,31 
e 32 

Didático Áreas 30 e 32 Áreas 30 e 32    

Técnico Áreas 
29,30,31 e 32 

Áreas 30,31 e 
32 

Área 32 Áreas 
21 e 26 

Áreas 26,30,31 
e 32 

Divulgação Área 30 Área 30    



QUALIS de Livros  

Proposta da Área 21 com base na proposta da DAV-CAPES 

 

1. Definição de Livro 

Considerando a natureza do livro espera-se que ele instigue o leitor à reflexão e a 

questões teórico-conceituais e metodológicas que possam subsidiar novas pesquisas, 

ou ainda que remeta à análise crítica acerca de um tema ou área de investigação.

Ainda segundo sua natureza, o livro é uma obra para ter longo alcance e impacto 

duradouro determinando a formação do estudante de pós-graduação. Nesse sentido,  é 

considerado produção formativa que pode se apresentar com as seguintes 

características: 

 

Livro integral (L): obra geralmente de um, eventualmente de dois ou mais autores 

que apresenta análise crítica acerca de um tema ou área de investigação, de 

natureza reflexiva, discorre sobre questões teóricas, conceituais e metodológicas. 

  

Tratado (T): obra desenvolvida a respeito de uma ciência ou ramo de uma ciência 

visando identificar e discutir os seus avanços e consensos em relação a temas e 

especialidades que a constituem. Pode reunir vários autores, especialistas 

renomados e reconhecidos pela associação científica que os representa. 

 

Coletânea (C): obra com contribuição de diferentes autores que discorrem sobre um 

ou mais temas. Embora haja grande diversidade de produções nessa categoria têm 

mais valor aquelas que resultam de um eixo temático norteador a partir do qual são 

agregados e integrados os capítulos.   

  

 

2. Definição de Biblioteca 

Na presente avaliação, ano base 2007, orientamos para que o envio do material fosse 

remetido para a EEFE-USP, ainda sem vinculação com a biblioteca, repetindo a 

experiência anterior considerando que parte dos membros da comissão de avaliação 









Avaliação Trienal
(2007-2009)

São Paulo - UNINOVE

Novembro
2010



Objetivos desta apresentação

• Expor a metodologia de avaliação do livro

• Dar subsídios para os encaminhamentos da
avaliaçãoavaliação



Operacionalização

• Envio dos originais

• Prazo de encaminhamento

• Análise do material por cada programa (cartas de apresentação, • Análise do material por cada programa (cartas de apresentação, 

livros, informações adicionais)

• Avaliação dos livros

• Elaboração do documento/relatório final a ser entregue para

a Capes



Dinâmica de trabalho da comissão
� Reuniões presenciais 

� Ajustes nos procedimentos de avaliação do livro de modo a agregar as 
orientações da Diretoria de Avaliação - CAPES (roteiro de avaliação de 
livros aprovado no CTC em 24/08/2009)

� Levantamento do material encaminhado e distribuição entre os membros para    
pré-análise

� Avaliação dos livros pela comissão em dois dias

� Discussão das categorias e pontos atribuídos aos livros

� Organização dos resultados da avaliação trienal (2007-2009)

� Elaboração do relatório final a ser entregue para a Capes

OBS: cabe destacar que cada livro foi analisado em sua singularidade 
considerando os vínculos com a área básica, as áreas de 
concentração e as linhas de pesquisa do programa de origem, assim 
como o contexto da Área 21



Roteiro para classificação de Livros
Aprovada na 111ª. Reunião do CTC de 24 de agosto de 2009

Consideraçoes preliminares

O propósito deste roteiro é estabelecer critérios comuns para 
qualificar a produção intelectual veiculada através de livros e, a partir qualificar a produção intelectual veiculada através de livros e, a partir 

dele, estabelecer orientações para a avaliação trienal.

Em várias áreas do conhecimento livros constituem modalidade de 
veiculação da produção artística, tecnológica e científica assim como 
em outras, é expressa sob a forma de artigos em periódicos. Livros 

constituem referência para a construção de campos de conhecimento, 
definindo estilos e escolas de pensamento e não se trata de situação 

particular da comunidade acadêmica brasileira.



Roteiro para a Avaliação de Livros  - ÁREA 21

1. Definição de Livro:
Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua 

ISBN ou ISSN (para obras seriadas) contendo no mínimo 50 páginas, 
publicado por editora pública ou privada, associação científica e/ou 
cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial. 

2. Critérios de seleção para qualificação:
A avaliação de livros será aplicada exclusivamente para classificação da 

produção intelectual que resulte de investigação nas suas diferentes produção intelectual que resulte de investigação nas suas diferentes 
modalidades, como: obras integrais, coletâneas, dicionários ou 
enciclopédias, anais (texto completo) desde que seu conteúdo traduza a 
natureza cientifica da produção.

3. Instrumento de Avaliação

Parte I: Dados de Identificação da Obra
A identificação deverá conter, ao menos, os dados que constam da ficha 
catalográfica, incluindo os códigos decimais digitais universais para 
permitir sua classificação. As informações catalográficas terão por 
finalidade a composição da listagem de todos os eventos a serem avaliados.



Parte II: Avaliação pela Comissão

• A avaliação dos livros deve ser preenchida tendo em mãos o exemplar do 
produto a ser qualificado para que o exame, pela Comissão, de suas 
características formais e de conteúdo possam permitir o correto 
preenchimento do instrumento.

• A avaliação contemplará características particulares da área de modo a 
observar os dados mínimos para classificação do produto como livro, os 
aspectos formais da obra, o tipo e natureza do texto e a vinculação à área de 
conhecimento.

Dados mínimos: Compreendem esses requisitos obrigatoriamente o ISBN ou 
ISSN, dados equivalentes ao da ficha catalográfica, número mínimo de 50 ISSN, dados equivalentes ao da ficha catalográfica, número mínimo de 50 
páginas e autoria por docente e/ou discente de programa de pós-graduação. 

Aspectos formais: Compreende características de autoria, editoria, bem como 
informações adicionais sobre fontes de financiamento, reedição, prêmios etc. 
As informações adicionais correspondem a aspectos que podem valorizar a 
obra. Não são porém itens obrigatórios da avaliação.

Tipo e natureza do texto: Considerada a natureza científica, esse requisito 
prevê seu detalhamento bem como o tipo de obra avaliada (obra integral, 
coletânea, tratado, dicionário, enciclopédia etc.)

Vínculação à Área do Conhecimento: Considera o vínculo do conteúdo da obra a 
Projeto de Pesquisa, Linha de Pesquisa, Área de Concentração ou Área do 
Conhecimento.



Parte III: Avaliação do conteúdo da obra

A avaliação de conteúdo está orientada pelos quesitos: 
- relevância temática
- caráter inovador da contribuição
- potencial de impacto

(realizada com base no roteiro original definido pela Comissão e 
aprovado pelo Fórum da Área 21)

O roteiro abarca os seguintes itens:

• Natureza do livro 
• Vinculação e impacto 
• Processo editorial



QUAL A NATUREZA DO LIVRO?

� LIVRO/TEXTO INTEGRAL

* Enfoque aprofundado de um ou mais temas resultantes de pesquisa

* Texto de natureza reflexiva

� TRATADO

* Texto que busca cobrir de forma abrangente e profunda todos os
temas e questões de uma área ou campo de intervençãotemas e questões de uma área ou campo de intervenção

* Agrega pesquisadores e especialistas reconhecidos pela

comunidade

� COLETÂNEA

* Texto que apresenta um eixo temático a partir do qual as
contribuições dos diferentes co-autores se desenvolvem



NATUREZA DO LIVRO E RESPECTIVA PONTUAÇÃO

Natureza do livro Pontuação

Livro/texto integral Até 2,5

Tratado Até 2,0

Coletânea Até 1,0



O LIVRO ESTÁ VINCULADO A LINHA DE 

PESQUISA/ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ?

� O LIVRO CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DA
ÁREA A QUAL PERTENCE O PROGRAMA;

� HÁ VÍNCULOS ENTRE O LIVRO E A LINHA DE� HÁ VÍNCULOS ENTRE O LIVRO E A LINHA DE
PESQUISA

� HÁ CASOS EM QUE O LIVRO SEM VÍNCULO PODE
ESTAR RELACIONADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO OU
ÁREA BÁSICA DO PROGRAMA



O VÍNCULO DO LIVRO À LINHA DE PESQUISA/ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO E RESPECTIVA PONTUAÇÃO

Critérios Pontuação

Vínculo pleno à linha de pesquisa via 
projeto de pesquisa

2,0
projeto de pesquisa

Vínculo com a linha de pesquisa 1,5

Vínculo com a área de concentração 1,0

Vínculo com a área básica 0,5



QUAL O IMPACTO DO LIVRO?

� O IMPACTO REFERE-SE À PERMANÊNCIA DO LIVRO

� O IMPACTO PODE SER MELHOR AFERIDO A MÉDIO E 

LONGO PRAZOLONGO PRAZO

� SERÁ CONSIDERADO COMO INDICADOR DE IMPACTO: 

número de reedições comprovadas pela comparação entre o 

exemplar da primeira edição com as demais reedições



O IMPACTO DO LIVRO E RESPECTIVA PONTUAÇÃO

Categoria 2ª. Edição 3ª. Edição 4ª. Edição ou 
mais

Livro 1 ponto 2,5 pontos 3,5 pontos

Tratado 1 ponto 2    pontos 3    pontos

Coletânea 2 pontos 3    pontos 4    pontos



Exemplo de

Produção Formativa



Impacto

Reedições só foram
consideradas quandoconsideradas quando
houve modificação, ou
ampliação do livro em
relação à primeira

edição.



Vínculo



O “cuidado” no  encaminhamento dos livros...



Exemplo

Produção Formativa

ColetâneaColetânea



Há eixo temático



o que não é 

recomendável

Coletânea



Coletânea

Formato de artigoFormato de artigo



Formato de artigo



PROCESSO EDITORIAL (até 3 pontos)

� COMPONENTE DE COLEÇÕES ACADÊMICAS

� ANÁLISE DE MÉRITO REALIZADA POR PARES� ANÁLISE DE MÉRITO REALIZADA POR PARES

� PARCERIA OU FINANCIAMENTO POR AGÊNCIAS DE 
FOMENTO



PROCESSO EDITORIAL E RESPECTIVA PONTUAÇÃO

Processo editorial Pontuação

Análise por pares Até 1,0

Compor coleção Até 1,0

Fomento e parceria Até 1,0

Total Até 3,0



Processo de editoração

- Obra de coleção

- Conselho editorial com 
membros da comunidade
científica do campo oucientífica do campo ou
áreas afins



Processo de editoração

com conselho editorial



ProcessoProcessoProcessoProcesso de de de de editoraçãoeditoraçãoeditoraçãoeditoração

Apoio de agência de fomento





L4

• Predomínio de livros integrais

• Alto impacto comprovado por três ou mais reedições

• Vínculo com o programa é pleno (área básica, área de 

concentração e linha de pesquisa)concentração e linha de pesquisa)

• Processo editorial indica conselho editorial, análise de 

manuscrito por pares, pertencente a coleção, podendo 

ainda contar com apoio de instituições e agências de 

fomento ou prêmio de mérito acadêmico



L3

• Predominam  livros Integrais e Tratados

• Vínculo com o programa é pleno (área básica, área de 
concentração e linha de pesquisa)

• Duas situações:• Duas situações:
– Processo editorial com análise de manuscrito por 
pares, pertencente a coleção, ou

– Apresenta impacto por reedições comprovadas



L2

• Livros podem ser de qualquer categoria - integral, 
tratado ou coletânea – com maior ocorrência da última 
categoria

• Vínculo com o programa, pelo menos com a área básica

• Apresenta um desses indicadores:
– Processo editorial com análise de manuscrito por 
pares, ou pertencente a coleção, ou podendo ainda 
contar com apoio de instituições e agências de 
fomento ou,

– Impacto com uma reedição comprovada



L1

• Predomínio de coletâneas

• Baixa vinculação com o programa e sem impacto

• Processo de editoração não é transparente• Processo de editoração não é transparente

• A pontuação nesse estrato é dada basicamente pela 
natureza do livro e sua vinculação



LNC

• Livros que não se adequam aos critérios 
de avaliação da Área 21





ESTRATO Pontuação

L4 >=5,5 ou =5 com pontução/impacto >=6

L3 >=5

L2 4 e 4,5

L1 <=3,5

LNC 0

Travas LivrosTravas Livros::
2 CL L1 / docente2 CL L1 / docente
2 L1 / docente2 L1 / docente

Mais de 1 Mais de 1 capcap no mesmo livrono mesmo livro: : 
( 1º ( 1º capcap= 50% do livro) + (2º = 50% do livro) + (2º capcap= 10% do livro):  = 10% do livro):  
Máximo de pontuação = 1,2  em qualquer estrato Máximo de pontuação = 1,2  em qualquer estrato 
para o mesmo livropara o mesmo livro



PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

Vínculo Vínculo
Víncul

o
Natureza

Naturez

a
Natureza

Impacto Impacto Total N e 

V

Total N, 

V e I

Proc 

editorial

Proc 

editori

Proc 

editori

Total P E

Vínculo 

c/ área 

(0,5)

Vínculo 

c/ área 

de 

concentr

ação 

(1,0)

Víncul

o c/ LP 

e 

Projet

o até  

(2,0)

Livro 

(até 2,5)

Tratado 

(até 2,0)

 

Coletâne

a (até 

1,0)

Núme

ro de 

Capítu

los na 

coletâ

nea

Edição 

número

Pontos 

pela 

edição

Natureza 

e Vínculo

Natureza 

, vínculo 

e 

Impacto

Análise 

de 

mérito 

por 

pares 

Até 1

Foment

o (até 

1)

Coleçã

o (até 

1)

Pontuação 

do 

processo 

editorial

TOTAL 

GERAL 

com 

impacto 

com 

Impacto

TOTAL 

GERAL  

sem 

impacto

2 2,5 4,5 4,5 1 1 2 6,5 6,5

2 1 3 3 1 1 1 3 6 6

2 2,5 2a 1 4,5 5,5 1 1 6,5 5,5

2 2,5 4,5 4,5 1 1 5,5 5,52 2,5 4,5 4,5 1 1 5,5 5,5

2 2,5 4,5 4,5 1 1 5,5 5,5

2 2,5 4,5 4,5 1 1 5,5 5,5

2 1,5 9a 3,5 3,5 7 1 1 2 9 5,5

2 1 3 3 1 1 2 5 5

2 1 3 3 1 1 2 5 5

2 1 3 3 1 1 2 5 5

2 1 3 3 1 1 2 5 5

2 1 3 3 1 1 2 5 5

2 2,5 4,5 4,5 0,5 0,5 5 5

2 1 3 3 1 1 2 5 5

2 1 3 3 0,5 1 1,5 4,5 4,5

2 1,5 3,5 3,5 1 1 4,5 4,5



Exemplo Livros 2008

ESTRATO

Pontuação Total  - 

sem impacto
Numero de volumes no 

estrato (antes de L4) Final

L4 15

L3 >= 5 29 14

L2 4 e 4,5 40 40L2 4 e 4,5 40 40

L1 <= 3,5 22 22

LNC 0 19 19

L3  revisados e analisados 

para estrato L4
>= 5,5 11

5 com pontuação /impacto >=6 4

TOTAL 15
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Classificação de Livros
2007-2009

L4 L3 L2 L1
Total 

classificados
LN - Ñ Classif Total enviados

TRIÊNIO 39 32 99 137 307 113 420

2007 17 11 39 44 111 47 158

2008 13 15 42 23 93 22 115

2009 9 6 18 70 103 44 147
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Algumas considerações

� O contato com o livro é imprescindível

� Há predomínio de coletâneas e de livros 
nos estratos L1 e L2
Há predomínio de coletâneas e de livros 
nos estratos L1 e L2

� Há necessidade de maior atenção e cuidado 
no encaminhamento dos livros



Recomendações

Os programas podem ajudar no processo de 

avaliaçao subsidiando a comissão com 

informações sobre os livros encaminhados

� Relação do corpo docente permanente com 

publicação em livro

� Vínculos do livro com o programa

� Perfil da editora

� Dados sobre impacto do livro



A Área 21 respondeu ao desafio: nossa proposta 
é uma referência. Mas não podemos esquecer 
que um dos princípios desta avaliação é estar 

atenta aos movimentos do campo. Assim, será atenta aos movimentos do campo. Assim, será 
fundamental nos próximos anos continuar 

acompanhando as necessidades da área 
específica



A COMISSÃO AGRADECE

o Fórum da Área 21

o Prof. Dr. Eduardo Kokubun
o Prof. Dr. Dirceu Costa


