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QUALIS PERIÓDICO – ÁREA DO DIREITO – 2017/2018 

 
 
Pontuação atribuída aos artigos publicados em periódicos, de acordo com o respectivo estrato: 

 
 

ESTRATO DO PERIÓDICO PONTUAÇÃO PARA O PROGRAMA 

A1 100 

A2 85 

B1 70 

B2 55 

B3 40 

B4 25 

B5 10 

C 0 

 
Relação atualizada dos periódicos e respectiva classificação: 
 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsult
aGeralPeriodicos.jsf 
 
 

QUALIS LIVROS 
 
Num primeiro momento, serão atribuídos aos livros a pontuação conforme tabela abaixo: 
 

OBRA PONTOS 

Obra única, de docente, resultado de pesquisa com projeto financiado, a 
partir de Edital, por instituições de fomento internacionais, nacionais e 
estaduais, por órgãos públicos ou empresas 

 
15 

Obra única, de docente, sem financiamento 10 

Coletânea com docentes de pelo menos três programas, em torno de tema 
comum às linhas de pesquisa de todos os programas, publicada no 
contexto de projeto financiado, a partir de Edital, por instituições de fomento 
internacionais, nacionais e estaduais, por órgãos públicos ou empresas 

 
15 

Coletânea com docentes de, pelo menos, três programas, em torno de 
tema comum às linhas de pesquisa de todos eles, publicado no contexto de 
atividades de redes internacionais de excelência, contando com a 
participação de, pelo menos, duas instituições do exterior, de diferentes 
países 

 
10 

Coletânea com docentes de pelo menos três programas de IES distintas 5 

Coletânea com docentes de dois programas de IES distintas 4 

Coletânea com docentes do mesmo Programa 3 

Publicação no exterior e em inglês 5 

Pesquisa 5 
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No segundo momento, quando a Comissão realizará uma avaliação qualitativa, serão avaliados os 
livros que no primeiro momento obtiverem quinze pontos ou mais. A análise qualitativa atribuirá 
pontos à obra, partir dos seguintes critérios: 
 

1) Relevância da obra - até 15 
- Contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico da área de 
conhecimento. 
- Contribuição para a resolução de problemas nacionais relevantes. Atualidade da 
temática. Clareza e objetividade do conteúdo no que se refere à proposição, 
exposição e desenvolvimento dos temas tratados. 
- Rigor científico (estrutura teórica). Precisão de conceitos, terminologia e 
informações. 
- Senso crítico no exame do material estudado. Bibliografia que denote amplo 
domínio de conhecimento. 

 
2) Inovação e originalidade - até 10 

- Originalidade na formulação do problema de investigação. Caráter inovador da 
abordagem dos temas. Caráter inovador dos métodos adotados. Contribuição 
inovadora para aplicações técnicas. 
 

3) Potencial impacto - até 10 
- Circulação e distribuição prevista. Idioma. Reimpressão ou reedição. Utilização 
possível da obra no âmbito acadêmico. Utilização possível da obra em outras 
instancias. 
 

Num terceiro momento, após a soma acima, o livro será classificado conforme abaixo: 
 

L1 – Até 9 
L2 – Entre 10 e 14 
L3 – Entre 15 e 45 
L4 – Acima de 45 

 
Por fim, os produtos decorrentes da produção do livro receberão a pontuação conforme tabela 
abaixo: 
 

CLASSIFICAÇÃO CAPÍTULO VERBETE COLETÂNEAS LIVROS 

L4 32 32 100 200 

L3 24 16 72 150 

L2 14 6 52 100 

L1 4 2 32 50 

LNC PRODUÇÃO NÃO CLASSIFICADA, SEM VALOR 

 
 

QUALIS EVENTOS 
 

Os trabalhos publicados em anais de eventos receberão pontuação conforme sua inclusão nos 
estratos E1, E2 e E3, a partir dos critérios abaixo: 
 

 
 

mailto:mestradodireito@unimar.br


       
Programa de Mestrado e Doutorado em Direito 

 
 
 
 

 

Avenida: Hygino Muzzy Filho, 1001 Campus Universitário CEP: 17.525–902 - Marília/SP 
Fone (14) 2105-4028  mestradodireito@unimar.br - www.unimar.br 

 
 
 
 
 
 

1) E1 – eventos com as seguintes características:  
• Organizado ou co-organizado por instituição científica, associação nacional ou 
internacional ou redes de pesquisa;  
• Ter a chamada de trabalhos, os anais e parte dos grupos de pesquisa em idioma 
estrangeiro ou bilíngue; 
• Ter os anais publicados  com acesso livre e preferencialmente em forma eletrônica;  
• Contar com significativa participação de palestrantes estrangeiros;  
• Os grupos de trabalho devem proporcionar razoável espaço para debate e crítica 
acadêmica;  
• Fazer a seleção de artigos com dupla avaliação cega por pares; (doutores) (em sistema 
de avaliação verificável);  
• Apresentar no máximo 30% (trinta por cento) de endogenia por Unidade da Federação, 
quanto aos Membros do Comitê Julgador, aos Autores e aos Avaliadores;  
• Contar com autores e avaliadores de, no mínimo, 5 UFs diferentes;  
• Julgar cada avaliador, no máximo, 10 (dez) artigos;  
• Realização de 4 (quatro) edições para análise e pontuação do evento. 
  

2) E2 – eventos com as seguintes características:  
• Organizado ou co-organizado por Instituição Científica, Associação científica nacional, 
Instituição de Ensino Superior ou Programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES; 
• Ter os anais com  dupla avaliação cega por pares; (doutores) (em sistema publicados com 
acesso livre e preferencialmente em forma eletrônica; 
• Os grupos de trabalho devem proporcionar razoável espaço para debate e crítica 
acadêmica;  
• Fazer a seleção de artigos e avaliação verificável);  
• Apresentar no máximo 40% (quarenta por cento) de endogenia por Unidade da 
Federação, quanto aos Membros do Comitê Julgador, aos Autores e aos Avaliadores; 
• Contar com Autores e avaliadores de, no mínimo, 3 UFs diferentes; 
• Julgar Cada avaliador, no máximo, 10 (dez)  artigos; 
• Realização de 4 (quatro) edições para análise e pontuação do evento. 
 

3) E3 – eventos com as seguintes características:  
• Ser realizado no país;  
• Fazer a seleção de artigos com dupla avaliação cega por pares; (doutores) (em sistema 
de avaliação verificável);  
• Os grupos de trabalho devem proporcionar razoável espaço para debate e crítica 
acadêmica;  
• Apresentar no máximo 50% (cinquenta por cento) de endogenia por Unidade da 
Federação, quanto aos Membros do Comitê Julgador, aos Autores e aos Avaliadores;  
• Contar com autores e avaliadores de, no mínimo, 3 (três) UFs diferentes;  
• Realização de 2 (duas) edições para análise e pontuação do evento.  

 
Após, atribuir-se-á a nota abaixo para cada publicação realizada em Anais do referido evento: 
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CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO PONTUAÇÃO POR PUBLICAÇÃO 

E1 30 pontos 

E2 20 pontos 

E3 10 pontos 
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