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Considerações sobre Qualis Periódicos e os critérios para a estratificação e uso dos mesmos 

na avaliação 

O Qualis-Periódicos será produzido pela classificação das revistas tendo por base perfis 

definidos pela Área de Educação e dados de indexação nas bases e indicadores 

pertinentes à área. 

São avaliados como periódicos científicos da área de educação (recebem QUALIS entre 

A1 a B5 ou C) as publicações que satisfazem as condições a seguir especificadas: 

1. Publicação seriada, arbitrada e dirigida prioritariamente à comunidade acadêmico-

científica, na qual devem constar ISSN, editor responsável, comitê editorial, conselho 

editorial, linha editorial, afiliação institucional dos autores, resumo(s) e descritores, 

atendendo as normas da ABNT (ou equivalentes, no exterior) e possuir conselho 

editorial e corpo de pareceristas de diferentes instituições;  

2. Apresentar normas on line para submissão de artigos, bem como explicitação dos 

procedimentos de avaliação dos manuscritos; 

3. Não serão consideradas publicações científicas da área de educação, aquelas que 

publiquem números especiais que reúnam trabalhos publicados em anais de eventos 

ou textos que sejam fruto de eventos científicos e que não evidenciem ter sido 

submetidos aos mesmos procedimentos e rigor de avaliação dos números regulares. 

4. Não serão consideradas publicações científicas da área de educação, periódicos que 

apenas publiquem trabalhos de determinado evento científico,  

Os periódicos que não satisfizerem essas condições serão classificados, como Não 

periódico Científico (NPC), tais como magazines, diários, anais, folhetos, publicações 

seriadas e quaisquer veículos que se destinam à divulgação. Além disso, poderão ser 

enquadrados registros informados de forma equivocada pelos programas e veículos que 

não atendem aos critérios dos estratos de A1 a C. 

Os periódicos que tenham versão impressa e on line, desde que publiquem exatamente os 

mesmos artigos e sejam apresentados sem qualquer complementação de seções e-ou 

informações, terão a mesma classificação, mesmo com ISSNs diferentes. 

Os periódicos serão classificados entre A1 e B5 ou C, segundo os seguintes critérios. 

Estrato Definição 

A1 Publicação de no mínimo, três (3) números e dezoito (18) artigos por ano, garantindo ampla 

diversidade institucional dos autores: pelo menos 75% dos artigos devem estar vinculados a no 

mínimo cinco (5) instituições diferentes daquela que edita o periódico. Publicar, pelo menos seis 

artigos por ano de pesquisadores filiados a instituições estrangeiras reconhecidas. Estar indexado 

em, pelo menos, seis (6) bases de dados, sendo, pelo menos, obrigatoriamente, em (4) quatro das 

seguintes, Educ@, Scielo BR, Scopus, Redalyc, DOAJ, IRESIE, BBE, LATINDEX e Clase. Para 

os periódicos internacionais serem classificados neste estrato deverão estar indexados na base 

Scopus e na Social Sciences Citation Index. Serão valorizados para inclusão neste estrato, os 

periódicos cujos artigos estejam cadastrados no sistema D.O.I., adotem divulgação ahead of print e 
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publiquem alguns artigos em língua estrangeira. 

A2 Publicação de, no mínimo, dois (2) números e dezoito (18) artigos por ano, garantindo 

ampla diversidade institucional dos autores: pelo menos 75% dos artigos devem estar 

vinculados a, no mínimo, cinco (5) instituições diferentes daquela que edita o periódico. 

Publicar pelo menos quatro (4) artigos por ano de autores filiados a instituições 

estrangeiras reconhecidas. Estar indexado em cinco (5) bases de dados, sendo, pelo 

menos, obrigatoriamente, em três (3) das seguintes, Educ@, Scielo BR, Scopus, Redalyc, 

DOAJ, IRESIE, BBE, LATINDEX e Clase. Para os periódicos internacionais serem classificados 

neste estrato deverão estar indexados na base Scopus ou na Social Sciences Citation Index. Serão 

valorizados para inclusão neste estrato, os periódicos cujos artigos estejam cadastrados no 

sistema D.O.I. e adotem divulgação ahead of print e publiquem alguns artigos em língua 

estrangeira. 

B1 Publicação de, no mínimo, dois (2) números e catorze (14) artigos por ano, garantindo 

ampla diversidade institucional dos autores: pelo menos 60% de artigos devem estar 

vinculados a, no mínimo, quatro (4) instituições diferentes daquela que edita o periódico. 

Publicar pelo menos dois (2) artigos ao ano de autores filiados a instituições estrangeiras 

reconhecidas. Estar indexado em, pelo menos, quatro (4) bases de dados e, 

obrigatoriamente, em duas (2) das seguintes: Educ@, Scielo BR, Scopus, Redalyc, DOAJ, 

IRESIE, BBE, LATINDEX e Clase. Serão valorizados para inclusão neste estrato, as revistas 

cujos artigos estejam cadastrados no sistema D.O.I. e adotem divulgação ahead of print. 

B2 Publicação de, no mínimo, dois (2) números e doze (12) artigos por ano, garantindo 

diversidade institucional dos autores: pelos menos 60% dos artigos devem estar 

vinculados a, no mínimo, três (3) instituições diferentes daquela que edita o periódico. 

Estar indexado em, pelo menos, três (3) bases de dados e pelo menos uma (1) das 

seguintes, Educ@, Scielo BR, Scopus, Redalyc, DOAJ, IRESIE, BBE, LATINDEX e Clase. 

B3 Publicação de, no mínimo, dois (2) números e doze (12) artigos por ano, garantindo 

diversidade institucional dos autores: pelo menos 50% de artigos devem estar vinculados 

a, no mínimo, 3 instituições diferentes daquela que edita o periódico. Estar indexado em, 

pelo menos, três (3) bases de dados. 

B4 Publicação de, no mínimo, dois (2) números e doze (12) artigos por ano, garantindo que 

pelo menos 50% deles seja de autores de instituições diferentes da que publica o 

periódico. Estar indexado em, pelo menos, 2 bases de dados. 

B5 Publicação de, no mínimo, dois (2) números e doze (12) artigos por ano, garantindo que 

pelo menos 50% deles seja de autores de instituições diferentes da que publica o 

periódico. Deve estar indexado em, pelo menos, uma base de dados.  

C Enquadra-se no estrato C o periódico que não atende às boas práticas editoriais, tendo 

como referencial os critérios disponíveis na COPE (publicationethics.org) e/ou não atende 

aos critérios dos estratos de A1 a B5 e/ou não cumpra a regularidade de publicação 

declarada. 
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