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Objetivo

Este tutorial tem como finalidade orientar
os usuários na pesquisa de classificação
dos periódicos no WebQualis da CAPES.



O que é Qualis
• “Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da

qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi
concebido para atender as necessidades específicas do sistema de avaliação e é
baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como
resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos
programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção.

• A estratificação da qualidade dessa produção é realizada de forma indireta. Dessa
forma, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da
análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos e anais
de eventos.

• A classificação de periódicos e eventos é realizada pelas áreas de avaliação e passa
por processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos
indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com
peso zero.

• Note-se que o mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas distintas,
pode receber diferentes avaliações. Isto não constitui inconsistência, mas expressa o
valor atribuído, em cada área, à pertinência do conteúdo veiculado. Por isso, não se
pretende com esta classificação que é específica para o processo de avaliação de
cada área, definir qualidade de periódicos de forma absoluta.

• O aplicativo que permite a classificação e consulta ao Qualis das áreas, bem como a
divulgação dos critérios utilizados para a classificação de periódicos e anais é o
WebQualis.”

BRASIL. Ministério da Educação. Capes : Qualis, 2009. Disponível em:<http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-
imprensa/36-noticias/2550-capes-aprova-a-nova-classificacao-do-qualis>. Acesso em: 13 jun. 2013. (grifo nosso)



Acessar o WEBQUALIS no site:
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam ou 

pelo Portal da CAPES



Para consultar a Classificação de um Periódico

Na aba “Consultar ” clique em “Classificação ”



É possível fazer a busca por:
- ISSN, 
- Título do periódico, 
- Por classificação/Área de avaliação  
- Lista completa.



Busca por Título do Periódico

Clicar na aba “Por título do Periódico ”
Digitar o título desejado e clicar em “Pesquisar”



Busca Por classificação/Área de avaliação

Clicar na aba “Por classificação/Área de avaliação” 
em seguida Selecionar a “Área de Avaliação” e a “Classificação 

desejada”



Exemplo: 
Títulos de periódicos em Biotecnologia com classificação “A1”



Para Consultar os critérios adotados para a avaliação em 
determinada área , clicar na aba “Consultar “ e “Critérios Qualis 
por área ”



Exemplo de Consulta “Critérios Qualis por área ”

Na aba “Baixar documento ” é possível ter acesso aos critérios 
utilizados para avaliação da área de Biotecnologia em 2010



Para pesquisar pelo número do ISSN do periódico

Digitar o número do “ISSN”  e clicar em “Pesquisar”.



Para gerar uma lista de todos os periódicos avaliad os

Clicar em “Lista Completa ” e em seguida
em “Exportar Lista completa ”



Exemplo de Lista de Periódicos



Acesso aos e-mails dos coordenadores das avaliações
Clicar na aba “Contatar Coordenadores” e selecionar 

uma “Área de avaliação”



Dúvidas entre em contato:
Biblioteca Virtual de Bases de Dados

Bibliotecária:
Teresinha Teterycz

CRB9/9-1171

(41) 3271-1666/ 3271-2575
inter.bib@pucpr.br
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