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1 Definição oficial: “Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes (Coordenação de
Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior)  para  estratificação  da  qualidade  da  produção
intelectual dos programas de pós-graduação.” 

2 Onde consultar: clique aqui para acessar.

Quadro 1 - Plataforma Sucupira – Periódicos Qualis

Fonte: (https://sucupira.capes.gov.br) 

3 Critérios de Avaliação: O que eles levam em consideração na hora de avaliar um periódico?
Qualidade dos artigos: os artigos devem ter relevância para a sociedade, um bom nível científico,
originalidade e precisam ser bem escritos. Portanto, nada de trabalhos incompletos ou dúbios! 

• Periodicidade:  Revistas  e  periódicos  que  são  antigos  no  mercado,  passam  maior
credibilidade. A frequência das publicações também garante uma melhor classificação! 

• Qualidade do corpo editorial: diz respeito à banca que analisa os artigos publicados no
periódico,  afinal,  não  é  qualquer  pessoa  que  sabe  analisar,  corretamente,  trabalhos  de
natureza científica, né? 

• Diversidade de origens do trabalho: periódicos mais bem classificados são aqueles que
possuem desde autores institucionais a internacionais! 

• Difusão e popularidade da revista: se o periódico for bastante conhecido, melhor! Mais
pessoas e de diferentes lugares fazem com que o periódico tenha uma boa classificação no
Qualis e passe uma maior credibilidade! 

• Indexação: Indexação faz com que qualquer dado ou informação seja facilmente recuperado
caso um usuário faça uma busca em um sistema de informação. Para que se tenha uma boa
indexação, é necessário que o periódico seja acessível e de qualidade! 

4 Classificação básica: varia de acordo com indicativos de qualidade, os indicativos vão de – A1, o
mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5 a C – com peso zero. Para entender melhor a classificação do
Qualis, é só constatar os seguintes aspectos de cada indicativo:

• A1 e A2 – Excelência internacional
• B1 e B2 – Excelência nacional,
• B3, B4 e B5 – (relevância média)
• C – baixa relevância

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/
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5 Publicações UNILA: Evento de Classificação: Qualis 2014 + ISBN = resultado na Plataforma
Sucupira – Periódicos Qualis. 

5.1 Revista de Educación en Ciencias - Journal of Science Education (ISSN: 0124-5481)

Acesso ao Periódico: ( http://www.accefyn.org.co/rec/portal/ )

5.2 Revista do IMEA-UNILA (ISSN: 2118-1869)

Acesso ao Periódico: ( https://revistas.unila.edu.br/index.php/IMEA-UNILA )

5.3 Revista Orbis Latina (ISSN: 2237-6976)

Acesso ao Periódico: ( https://revistas.unila.edu.br/index.php/orbis/index ) 

5.4 Revista RELEA – Revista Latino-Americana de Estudos Avançados(ISSN: não tem)
OBS: não tem edições anteriores ou publicação atual. 
Acesso ao Periódico: ( https://revistas.unila.edu.br/index.php/relea/index )

5.5 SURES – Revista Digital do Instituto Latino-Americano de Artes, Cultura e História da UNILA
(ISSN: 2317-2738)

Acesso ao Periódico: ( https://revistas.unila.edu.br/index.php/sures )
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