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MANUAL 

AVALIAÇÃO DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS CONFORME A QUADRIENAL 

CAPES 2013-2016 

Este manual tem como objetivo orientar os doutorandos do Programa de Pós-graduação 

a efetuar o cálculo da pontuação em produções científicas obrigatórias para solicitar a 

defesa do curso de doutorado (conforme Resolução nº 01/PPGSC/2018) e para outros fins 

acadêmicos cabíveis no curso.  

As produções científicas (artigos científicos, livros, capítulos de livros) foram 

conceituadas neste manual conforme entendimento da QUADRIENAL CAPES 2013-

2016 para a área de saúde coletiva.  

 

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

“Periódico Científico” é um dos tipos de publicações seriadas, que se apresenta sob a 

forma de revista, boletim, anuário etc., editada em fascículos com designação numérica 

e/ou cronológica, em intervalos pré-fixados (periodicidade), por tempo indeterminado, 

com a colaboração, em geral, de diversas pessoas, tratando de assuntos diversos, dentro 

de uma política editorial definida, e que é objeto de Número Internacional Normalizado 

(ISSN). (Fonte: NBR 6021 da ABNT). 

 

A pontuação dos periódicos deve seguir o QUALIS/CAPES: 

 

 

QUALIS/CAPES PONTUAÇÃO 

A1 100 pontos 

A2 85 pontos 

B1 70 pontos 

B2 55 pontos 

B3 40 pontos 
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B4 25 pontos 

B5 10 pontos 

 
A verificação do Qualis do periódico pode ser feita através do link: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/# 

LIVRO 

 

Livro é definido como 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. São 

considerados como livros apenas as obras de caráter científico que se enquadrem na 

modalidade “Resultado de Projeto de Pesquisa” na Plataforma Sucupira.  

Os livros serão avaliados com base na Editoria (tipo, origem, filiação e tradição de 

Editora; existência de Corpo Editorial e de revisão por pares), idioma de publicação, 

prêmios recebidos, financiamento por agência de fomento e vínculo com linhas de 

pesquisa e a área de Saúde Coletiva.  

No caso das coletâneas, a avaliação também inclui informações sobre:  

 “Diversidade institucional” (apurada pela presença de autores de dois ou mais 

programas de pós-graduação);  

 “Presença de autor estrangeiro” (presença de pelo menos 1 capítulo com o 

primeiro autor radicado em instituição estrangeira e 10% dos capítulos com autores 

inseridos em instituições no exterior);  

 “Diversidade regional” (pelo menos 30% dos capítulos com autores de pelo menos 

2 outros estados que não o do organizador da coletânea); 

 Presença de capítulo analítico introdutório à coletânea.  

 

Algumas condições específicas:  

 Publicação em livro de artigos já publicados em periódicos não serão avaliados;  

 Reimpressões não serão avaliadas;  

 As reedições só serão avaliadas se foram revisadas e ampliadas;  
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 Os livros traduzidos para outra língua sem modificações serão pontuados com a 

pontuação imediatamente inferior àquela que obteve a publicação original, salvo em se 

tratando de edição revista e ampliada.  

Os livros (monografias) são classificados em cinco estratos dependendo da avaliação 

quantitativa e qualitativa:  

ESTRATO PONTUAÇÃO 

L4 40 pontos ou mais 

L3 34 a 39 pontos 

L2 21 a 33 pontos 

L1 10 a 20 pontos 

LNC < 10 pontos 

 

As coletâneas (organização e capítulos) são classificadas em cinco estratos:  

ESTRATO PONTUAÇÃO 

L4 50 pontos ou mais 

L3 40 a 49 pontos 

L2 31 a 39 pontos 

L1 19 a 30 pontos 

LNC < 18 pontos 

 

 

 

A avaliação completa da QUADRIENAL 2013-2016 pode ser acessada através do link: 

http://ppgsc.ufsc.br/files/2012/05/SAUDE-COLETIVA_Relatorio_pos-CTC-173-1.pdf 
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