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Novo Qualis (válido a partir de 2017) 

O novo Qualis definido pela CAPES considera diretamente o ranking das plataformas 

SCOPUS e ISI Web of Science para gerar a classificação de um periódico. A estrutura 

atual considera intervalos de A1 até A4 e de B1 até B4, considerando simplesmente o 

maior ranking entre as duas plataformas e entre as diferentes áreas às quais o 

periódico está vinculado. O novo qualis associa o maior percentil do periódico (entre as 

duas plataformas) com o estrato Qualis, conforme a tabela a seguir: 

 

A identificação da classificação Qualis do periódico na base SCOPUS e ISI Web of Science 

encontra-se detalhada a seguir. 

 

ISI WEB OF SCIENCE 

1 – Acesse o portal de Periódicos CAPES (http://periódicos.capes.gov.br) ; 

2 – Selecione a UFBA no acesso remoto via CAFe . Digite seu login e senha UFBA; 

3 – Em busca, selecione BUSCAR BASE e, em seguida, selecione a opção Web of Science - 

Coleção Principal (Clarivate Analytics) ; 

4 – Na página inicial da base, selecione a opção “Nome da publicação” no campo de busca do 

lado direito e digitar o nome completo do periódico desejado. Segue, como exemplo, o 

periódico RENEWABLE ENERGY; 

http://periódicos.capes.gov.br/
https://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez10.periodicos.capes.gov.br/V/6NP7QA8H1Q11QHKDAU9Y86IPMKSPUGH6JI6SQTDYDC994L9A92-00973?func=native-link&resource=CAP00731
https://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez10.periodicos.capes.gov.br/V/6NP7QA8H1Q11QHKDAU9Y86IPMKSPUGH6JI6SQTDYDC994L9A92-00973?func=native-link&resource=CAP00731
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5 - O resultado exibido apresenta somente publicações do periódico RENEWABLE ENERGY. 

Nesse momento, clique sobre o nome do periódico de qualquer publicação.  

 

6 – Uma nova janela é aberta, apresentando o “JCR Category” e a “Classificação da categoria” 

do periódico para cada área de concentração ao qual ele é vinculado. Selecione a opção 

“Journal Citation Reports” no campo inferior. 

 

7 – Nesse caso, abrir-se-á um relatório com dados detalhados do periódico, incluindo o 

AVERAGE JIF PERCENTILE. No exemplo dado, tem-se um percentil do periódico equivalente a 
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86,40% na área “Energy &Fuels” e um percentil equivalente a 85,23% na área “Green & 

Sustainable Science & Technology”. Neste caso, o percentil final para fins de definição do 

qualis do periódico será 86,40 %. Com base na Tabela de classificação, conclui-se que, 

segundo esta base de dados o periódico teria Qualis A2. 

 

 

 

SCOPUS 

1- Acesse o link de verificação de periódicos na Base Scopus (http://scopus.com/sources). 

 

 

http://scopus.com/sources
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2- Usando a opção de busca pelo título vamos continuar consultando dados do periódico 

RENEWABLE ENERGY. 

 

3- Imediatamente se verifica no segundo periódico da lista que o maior percentil do 

periódico RENEWABLE ENERGY na base SCOPUS é 88%, maior que o verificado na Web 

of Science (86,40%). Portanto, este percentil final será usado para fins de classificação 

definitiva do periódico. Conforme a Tabela de classificação o periódico RENEWABLE 

ENERGY terá Qualis A1. 


