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I. Introdução. 

Este documento descreve as diretrizes de avaliação e classificação de periódicos da área de 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo, válidas para o triênio 2007-2009, elaboradas com base na 
experiência de avaliação de periódicos da área e em subsídios fornecidos por editores em maio de 2007, 
em Porto Alegre-RS, e aprovadas pela Comissão de Área. 

Todos os periódicos de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, que contenham artigos publicados 
de autoria de docentes ou discentes de programas de pós-graduação da área, passarão por processo de 
avaliação no primeiro semestre de 2010, com base nas diretrizes expressas neste documento e em 
detalhamentos operacionais a serem definidos oportunamente. Essa avaliação será aplicada, também, aos 
periódicos já avaliados e classificados anteriormente. 

As associações representativas da comunidade científica (ANPAD, ANPCONT e ANPTUR) serão 
estimuladas a enviar à Comissão de Área listas de periódicos publicados no exterior para avaliação para 
fins de classificação no Qualis (avaliação proativa). 

A Comissão de Área considera que a metodologia de avaliação utilizada até o triênio 2004-2006, 
contemplando cinco fatores de qualidade de um periódico (Normalização, Publicação, Circulação e 
Visibilidade, Autoria e Conteúdo e Gestão Editorial) cumpriu seu papel, no sentido de fornecer os 
parâmetros mínimos de edição de periódicos científicos. Inicia-se, doravante, uma fase com novos 
parâmetros de avaliação. 

As diretrizes a que se refere este documento são descritas a seguir. 

1. A classificação obtida pelo periódico no primeiro semestre de 2010 será válida para apuração da 
produção intelectual dos programas de pós-graduação da área de Administração, Ciências 
Contábeis e Turismo, referente ao triênio 2007-2009. 

2. O foco da avaliação passa a ser o periódico eletrônico e, subsidiariamente, o periódico impresso, 
ao contrário do que ocorreu até o triênio 2004-2006. Isso significa que a Comissão de Área 
valorizará a disponibilidade online, sem custos (acesso livre ou aberto), do texto integral dos 
artigos publicados em periódicos, sejam estes impressos ou eletrônicos. 

3. Valorização do critério de indexação. Indexadores são "revistas de revistas" (atualmente, são 
bases de dados eletrônicas) que divulgam sumários, resumos ou textos integrais. Podem ser 
gerais (como o SciELO, RedAlyc e Current Contents) ou temáticos, específicos da área. O Comitê 
Qualis verificou que muitos editores consideram diretórios de registro de periódico (por exemplo, 
ISSN, Latindex e Ulrich´s) como indexadores. Este é um aspecto importante a ser revisto por 
editores, que devem investir em indexadores de fato, para benefício e maior visibilidade da 
produção científica da área. 

4. Adoção de sistemas automatizados de gerenciamento do processo editorial como, por exemplo, o 
sistema SEER, distribuído gratuitamente pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia, e reconhecido pela Capes. 
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5. Qualificação, âmbito de atuação e diversidade de editores, comitês científicos ou editoriais, 
autores, avaliadores e outros atores envolvidos no processo de produção do periódico. O critério 
de diversidade inclui penalizar mais fortemente do que ocorreu até 2006 o periódico que publique 
artigos de autores vinculados à IES ou Programa responsável por sua edição. 

6. Realização de enquête com docentes-pesquisadores da Área, para avaliação da qualidade 
percebida dos periódicos. Essa enquête terá como finalidade identificar o quanto um periódico é 
reconhecido e, portanto, a percepção do seu impacto na comunidade científica, segundo o ponto 
de vista de uma amostra representativa de pessoas responsáveis pela produção intelectual da 
área. 

7. Preservação das informações e presença de metadados. A preservação de informações tem como 
finalidade garantir a integridade do que foi publicado durante longos períodos de tempo e os 
metadados constituem-se em mecanismos importantes do sistema de recuperação e visibilidade 
da informação científica. 

 

II. Critérios de Avaliação 

A avaliação conterá, basicamente, quatro dimensões: âmbito de influência do periódico; visibilidade; 
acessibilidade; e preservação. Os requisitos mínimos para que um periódico seja avaliado e as diretrizes 
de avaliação de cada uma dessas dimensões estão descritas nesse documento. 

 

II.1. Requisitos mínimos para um periódico ser avaliado 

1. Ter circulado ininterruptamente nos dois anos imediatamente anteriores ao de avaliação, isto é, 
2008 e 2009. 

2. Ter publicado no mínimo 15 artigos inéditos por ano. 

3. Apresentar no seu sítio eletrônico a missão do periódico, incluindo seu foco temático e sua 
preocupação com a qualidade, citando explicitamente a forma de revisão dos artigos. 

4. Ter registro no ISSN (para periódicos impressos, o ISSN deverá aparecer também na capa e na 
última capa, em código de barras). 

5. Informar, no sítio eletrônico e nas edições impressas, os dados da organização responsável pela 
publicação, com endereço físico completo. 

6. Apresentar informações completas quanto a Editor Responsável, Editores Associados ou Adjuntos 
(se houver), e integrantes do Comitê de Política Editorial (Editorial Board) e do Corpo Editorial 
Científico, indicando claramente por extenso suas filiações institucionais completas (por exemplo: 
ou Departamento, ou Faculdade, ou Instituto e Universidade); 

7. Informar as indexações do periódico, com indicação do endereço web respectivo. 

8. Indicar endereços: físico e eletrônico da publicação. 

9. Incluir ficha catalográfica. 

10. Informar a tiragem e a data efetiva de circulação (tratando-se de periódico impresso). 

11. Disponibilizar permanentemente no sítio eletrônico as seguintes informações: 



 3 

a. Política Editorial, incluindo a descrição dos procedimentos de tramitação e arbitragem 
e a informação dos idiomas de submissão e publicação oficiais do periódico. 

b. Norma de submissão completa e as fichas de avaliação e respectivas instruções (em 
todos os idiomas oficiais do periódico). 

c. Descrição explícita dos mecanismos que propõe e cumpre, visando à preservação do 
conteúdo científico ao longo do tempo, contemplando tanto a integridade física da 
informação (com respeito a catástrofes e acidentes) como a garantia de que ela 
permaneça acessível diante da evolução tecnológica em termos de software (tipos de 
arquivo e sua codificação) e hardware (mídia, dispositivos). 

12. Publicar no primeiro fascículo do ano e manter disponível no sítio eletrônico, Relatório Anual de 
Gestão, com as seguintes informações: 

a. Nominata dos consultores ad hoc, com filiação institucional completa. 

b. Intervalo médio entre o recebimento, aprovação e publicação de um original. 

c. Número de artigos: submetidos, rejeitados, retirados, aceitos e em avaliação. 

d. Informação sobre distribuição (assinaturas, permutas, bibliotecas do Brasil e do 
Exterior etc.), incluindo, obrigatoriamente, o envio gratuito às bibliotecas de todos os 
programas de pós-graduação da área, em se tratando de periódico impresso. 

13. Apresentar no início de cada artigo: 

a. Legenda bibliográfica {nome do periódico; volume (ano); número seqüencial do artigo 
ou páginas; fascículo (opcional)}. 

b. Título, resumo e palavras-chave, no(s) idioma(s) em que for oferecido o texto e em 
inglês. 

c. Nomes dos autores, com a respectiva filiação institucional completa (pelo menos duas 
informações, como por exemplo, ou Departamento ou Faculdade ou Instituto e 
Universidade, sem usar siglas ou acrônimos). 

d. Datas: de submissão; de aceitação; e em que o artigo ficou disponível. 

e. Endereço físico ou eletrônico de pelo menos um dos autores. 

f. Nome do periódico por extenso e o respectivo ISSN. 

g. Nome da organização responsável pelo periódico; 

h. Nome do editor principal (científico, executivo, responsável ou equivalente); e 

i. Informação acerca do tipo de revisão pela qual o artigo passou. 

 

II.2. Definição de âmbito de circulação de periódicos 

O principal aspecto a ser levado em conta na atribuição do âmbito de circulação de periódicos, do ponto de 
vista científico, é uma abordagem multicultural dos assuntos tratados. Não é certamente um fato, mas 
inegavelmente constitui uma tendência que, quanto mais espalhados, do ponto de vista institucional e 
geográfico, estejam os responsáveis pelo conteúdo de um periódico (editores, comitês científicos, autores, 
avaliadores e leitores potenciais), maior será a diversidade científica bem como a do tratamento dos temas 
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nos artigos publicados. Apresentar um escopo restrito como, por exemplo, o Mercosul, a região amazônica, 
o Atlântico sul ou a Antártida, não faz o periódico ser Local, assim como ter acessos geograficamente 
dispersos não o faz ser Nacional ou Internacional. A Ciência se torna rica e profícua quando submetida à 
pluralidade de opiniões de pesquisadores com formações distintas, vivendo diferentes realidades, e às 
discussões decorrentes. 

Na mensuração do âmbito de circulação será privilegiada a acessibilidade ao conteúdo completo do 
periódico, via a internet, sem defasagem no tempo. Portanto, o periódico deverá apresentar artigos inéditos 
completos na internet, com acesso livre e mecanismo de busca ou recuperação por autor e por palavras-
chave. Não é satisfatório colocar um fascículo completo em um único arquivo, que tenha que ser percorrido 
seqüencialmente. Não são inéditos artigos colocados on-line com defasagem relativa à veiculação anterior 
em mídia impressa, seja por periódico homônimo ou não. 

Para obter classificação Nacional, é preciso que o periódico atenda, além de outros, todos os quesitos 
adiante (deixando de atender qualquer um deles, será automaticamente Local). 

1. Ter representatividade de pelo menos quatro unidades da federação, não podendo haver mais 
de 60% de integrantes de um mesmo estado, mais de 80% na soma de quaisquer dois estados e mais de 
90% na soma de quaisquer três estados, em cada um dos grupos: (i) Corpo Editorial Científico, (ii) autores 
e (iii) avaliadores ad hoc. 

2. Nenhuma instituição poderá ter representatividade superior a 20% no Corpo Editorial Científico e 
entre os avaliadores ad hoc. 

3. Apresentar metadados em inglês. 

4. Apresentar mecanismos de busca ou de recuperação de artigos por autor e por assunto. 

Para obter classificação Internacional, é preciso que o periódico atenda, além de outros, todos os quesitos 
adiante. 

1. Representar pelo menos quatro países, não podendo haver mais de 60% de integrantes de um 
mesmo país, mais de 80% na soma de quaisquer dois países e mais de 90% na soma de quaisquer três 
países, em cada um dos grupos: (i) Corpo Editorial Científico, (ii) autores e (iii) avaliadores ad hoc. 

2. Nenhuma instituição poderá ter representatividade superior a 20% no Corpo Editorial Científico e 
entre os avaliadores ad hoc. 

3. Apresentar metadados em inglês. 

4. Apresentar mecanismos de busca ou de recuperação de artigos por autor e por assunto. 

 

II.3. Itens de qualidade a serem pontuados 

Por se tratar de uma avaliação hierárquica (portanto exigindo discriminação), não serão atribuídos pontos 
ao nível mais baixo de atendimento de cada item, pois esse nível é automaticamente cumprido por todos 
os periódicos avaliados. 

 

II.3.1. Número de artigos inéditos 

Até 15 artigos por ano é o requisito mínimo para avaliação. A partir desse número haverá uma pontuação 
progressiva. 
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II.3.2. Tempo de publicação 

O tempo de publicação privilegia a capacidade de sobrevivência do periódico, ou seja, quanto mais antigo, 
maior a probabilidade de que permaneça para sempre. Dois anos de circulação ininterrupta, sem lacunas e 
com edição de fascículos em dia é considerado requisito mínimo para avaliação. A partir desse número 
haverá uma pontuação progressiva. 

 

II.3.3. Forma de revisão dos artigos 

Será favorecida a revisão double blind. 

 

II.3.4. Circulação 

O que este item pontua é a agilidade no oferecimento da informação à comunidade científica. Será 
privilegiada a disponibilidade imediata dos artigos aprovados. Além disso, será considerado o intervalo de 
tempo entre a disponibilização dos artigos no sítio. Este indicador será avaliado pelo tempo transcorrido 
entre a disponibilização de um artigo e o seguinte. O periódico pode disponibilizar os artigos on-line assim 
que prontos, e fechar os fascículos com a periodicidade que melhor lhe aprouver (mas pelo menos 
anualmente, para preservar o conceito de volume). 

 

II.3.5. Informação sobre responsabilidade pelo processo editorial 

Em todos os artigos publicados deverá ser indicado o nome do integrante do Corpo Editorial Científico que 
efetuou o respectivo acompanhamento do processo editorial. 

 

II.3.6. Autoria interinstitucional 

Será privilegiada a diversidade de instituições com autoria no periódico. Essa diversidade visa evitar a 
concentração de autores filiados a uma mesma instituição com artigos publicados no periódico. Se ocorrer 
alta proporção de autores de uma mesma instituição, em especial se esta for a responsável pela edição do 
periódico, sua classificação será prejudicada. O limite de 20% de autores da instituição responsável pela 
edição do periódico utilizado como parâmetro no triênio 2004-2006 poderá ser reduzido. 

 

II.3.7. Autoria estrangeira 

Publicação de artigos com participação de autor vinculado a instituição lusófona ou hispânica não-européia 
(contempla a integração hemisferial sul-sul). Será pontuado se houver pelo menos um artigo por ano. 

Publicação de artigos de autores vinculados a instituições estrangeiras e sem a participação de autores 
brasileiros e não contados no item anterior. Será pontuado se houver pelo menos um artigo por ano. 

Favorecimento da inserção internacional (das integrações sul-sul e sul-norte). O detalhamento será 
indicado posteriormente. 

Publicação de todos os artigos em dois idiomas, sendo um anglo-saxão e um neo-latino. O detalhamento 
será indicado posteriormente. 
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II.3.8. Presença em Bases de Dados/Indexadores 

Indexadores podem ser: 

1. Seletivos ou não, se realizam, respectivamente, uma avaliação para inclusão de um periódico 
ou aceitam indexar qualquer periódico. 

2. De acesso livre ou pago, se, respectivamente, possam ser acessados por qualquer 
pesquisador em qualquer lugar do planeta ou exijam pagamento para tal. 

3. Restritivos ou abertos quanto à disponibilização de informações. Há periódicos que 
disponibilizam resumos, outros disponibilizam textos completos, últimos números ou volumes, 
textos com defasagem no tempo, coleções completas, ou quaisquer outras combinações. 

4. Temáticos, de área ou universais, conforme a abrangência de assuntos indexados. 

5. Apontadores ou proprietários, conforme acessem uma base de dados própria ou apontem uma 
base mantida por outro serviço. 

A Comissão de Área adotará uma pontuação baseada nos critérios a, b e c. A melhor combinação (seletivo 
+ acesso livre + todos os dados inclusive o texto integral) ganha pontuação máxima. Havendo mais de um 
indexador, os pontos são adicionados. 

 

II.3.9. Gerenciamento eletrônico efetivo do processo editorial. 

Será valorizada e pontuada a adoção de um software que gerencie submissão, avaliação e revisão. 

 

II.3.10. Interoperabilidade 

Será valorizada e pontuada a adoção do padrão OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for 
Medatada Harvesting). 

 

II.3.11. Serviços especiais 

Serão valorizados e pontuados os seguintes serviços especiais: 

1. Presença de metadados em todos os idiomas oficiais e em inglês. 
2. Existência de editor especialista para a preparação/revisão dos metadados. 
3. Existência de especialista em normalização. 
4. Revisão profissional de textos em todos os idiomas oficiais do periódico. 

 

II.4. Enquête para avaliar a percepção de qualidade do periódico 

A Comissão de Área realizará enquête com amostra representativa de docentes de Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo para medir a percepção de qualidade dos periódicos. Os resultados dessa 
enquête influenciarão fortemente a classificação de qualidade (A, B ou C) do periódico. 
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III. Avaliação e classificação de periódicos que tenham fator de impacto no JCR 

Periódicos com fator de impacto igual ou superior a 0,5 no JCR terão classificação Internacional A, e 
Internacional B se o fator de impacto for inferior a 0,5. Periódicos editados no exterior sem fator de impacto 
no JCR passarão por processo de avaliação apoiado em quesitos utilizados para avaliação de periódicos 
editados no Brasil, com base em informações disponíveis em seus respectivos sítios. Tais periódicos 
poderão receber classificação entre Internacional B e Local C, ou não serem classificados. 

 

IV. Informações Adicionais: Comitê de Política Editorial e Corpo Editorial Científico 

O Comitê de Política Editorial é um colegiado, integrado pelo Editor Científico e por três ou mais membros 
que representem tanto os interesses das instituições que respaldam o periódico como os das que lhe 
asseguram a credibilidade científica. Esse Comitê atua em bloco (faz reuniões, presenciais ou não) e toma 
decisões coletivamente, não tendo envolvimento com o conteúdo de qualquer fascículo ou artigo em 
particular, mas com a coleção como um todo, estabelecendo as diretrizes gerais que a norteiam. Costuma 

ser, também, denominado Comitê Editorial, Comissão ou Conselho Editorial#1 ou de Política Editorial. 

Já o Corpo Editorial Científico é um colegiado necessariamente multi-institucional, integrado por 
especialistas distribuídos tanto cientificamente (por áreas e subáreas científicas e tecnológicas a que o 

periódico se dedicar) como geograficamente. São denominações alternativas: Corpo Editorial; Conselho#2 
Editorial Científico; Conselho Científico. O Corpo Editorial Científico, diversamente do Comitê de Política 
Editorial, não atua em bloco, não se reúne para discutir ou votar matérias, nem toma decisões coletivas. 
Seus integrantes trabalham individualmente e cada um interage com o Editor separadamente dos demais. 
Nesse sentido, poderia ser até considerado um Corpo de Conselheiros, mas nunca um Conselho, com 
unidade e identidade. Também diversamente com relação aos integrantes do Comitê de Política Editorial, 
os do Corpo Editorial Científico têm um envolvimento significativo com o conteúdo dos fascículos e dos 
artigos, preocupando-se com a uniformidade, a continuidade, a qualidade e o rigor científico do que é 
publicado. 

Brasília, 31 de dezembro de 2007. 

 

 

 

Prof. Tomás de Aquino Guimarães 

Coordenador de Área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo – triênio 2005-2007. 

                                                 

#1 A denominação Conselho Editorial é a menos indicada neste caso, por pelo menos dois motivos: (i) a função desse colegiado 
não é aconselhar, porém elaborar e definir, de modo que Conselho não é apropriado; (ii) a designação Conselho costuma ser 
também empregada para designar o Corpo Editorial Científico que cumpre uma função científica, bastante distinta da política, 
desempenhada pelo Comitê. Assim, a mesma denominação pode designar funções distintas, provocando ambigüidade. 
#2 Não é recomendável o emprego da denominação Conselho para esse colegiado, eminentemente científico, para que não 
seja confundido com o anterior, claramente político. Esse colegiado não constitui um Conselho: não se reúne nem aconselha. 


