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COMUNICADO Nº 001/2013- ÁREA DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

ATUALIZAÇÃO DO WEBQUALIS DA ÁREA – REF. 2011 
 

Brasília, 24 de abril de 2013. 
 

 Este texto relata os pontos e procedimentos que nortearam o trabalho do Comitê da Área de 
Ciência da Computação na atualização do Qualis Periódicos referente ao Coleta 2011. 
 
 Como nos documentos anteriores, lembramos que o Qualis é uma classificação de 
periódicos e conferências que visa a auxiliar na análise dos programas de pós-graduação e que 
resulta das informações encaminhadas pelos programas nos relatórios Coleta da CAPES. Portanto, 
periódicos somente são classificados quando relatados em um Coleta, informando a publicação de 
um artigo naquele periódico. Assim, a cada nova atualização do Coleta, acontece uma nova 
atualização do Qualis, apropriando os periódicos ainda não classificados que aparecerem no novo 
Coleta.  
 

Na presente atualização, realizada em fevereiro/março de 2013, foram classificados os 
periódicos novos que foram informados nos relatórios Coleta, enviados em 2012, contendo as 
informações sobre a produção bibliográfica dos programas no ano de 2011.  

 
Para esta atualização, a coordenação da área de Ciência da Computação aplicou as mesmas 

regras do triênio passado e da última atualização do Qualis, realizada em junho de 2012. Como 
antes, para classificar estes novos periódicos foi empregado o indicador normalizado J* descrito no 
documento de área 2007-2009.  Foram classificados 212 novos periódicos, sendo que o Qualis 
passa agora a contar com 1580 periódicos classificados nos estratos de A a C. 

 
A Figura 1 apresenta a distribuição dos periódicos por estrato e a Tabela dos limites entre estratos. 
 

    

Estrato  J*  
A1  J* > 1,44 
A2 1,18 < J* ≤ 1,44 
B1 0,90 < J* ≤ 1,18 
B2 0,76 < J* ≤ 0,90 
B3 0,63 < J* ≤ 0,76 
B4 0,18 < J* ≤ 0,63 
B5  J* ≤ 0,18 

C Periódicos que não 
satisfazem a definição 
dada pela área 

Tabela 1: Limites entre os estratos.                 Figura 1 - Distribuição dos Periódicos por estrato 
 

Philippe Olivier Alexandre Navaux - Coordenador 
Altigran Soares da Silva - Coordenador Adjunto 

 


