
Qualis Livros: classificação da CAPES 

 

 

O que é o Qualis Livros? 

O Qualis Livros é uma classificação da CAPES sobre a produção intelectual que 

resulte de investigação em suas diferentes modalidades, ou seja, trabalhos 

acadêmico-científicos, técnicos ou artísticos vinculados à programas de pós-

graduação, sejam obras integrais, coletâneas, dicionários, enciclopédias ou anais 

completos, discentes ou docentes. 

Os critérios do Qualis Livros visam à avaliação da produção intelectual dos 

programas de pós-graduação, não do desempenho individual dos pesquisadores. 

 

Como se dá a classificação Qualis Livros 

A classificação Qualis Livros se dá em quatro estratos, de L1 a L4, sendo os 

estratos superiores, L3 e L4, reservados para as obras de maior relevância no 

desenvolvimento científico da área e na formação de mestres e doutores. 

 

O que a CAPES compreende por livro? 

A definição de livro, segundo a CAPES, é de produto impresso ou eletrônico, com 

ISBN, ficha catalográfica e mínimo de 50 páginas, publicado por editora pública ou 

privada, associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial. 

 

Aspectos autorais considerados 

Os aspectos autorais considerados pela classificação Qualis Livros contemplam o 

vínculo do autor (discente ou docente) ao programa de pós-graduação; se há 

participação de pesquisadores de outras instituições nacionais, e se estes são 

discentes ou docentes; e se há participação de docentes de instituições 

estrangeiras. 

 

Aspectos editoriais considerados 

Os aspectos editoriais considerados pela classificação Qualis Livros são: 

i) Se a editora: 

- é universitária ou comercial; 

- é nacional ou estrangeira; 

- é filiada ou não à ABEU; 

- possui catálogo, linha editorial ou tradição de publicação na área; 



- oferece distribuição nacional; 

- e possui conselho editorial na área e/ou oferece revisão por pares. 

ii) Se a obra: 

- teve sua edição financiada por agência de fomento ou parceria; 

- faz parte de uma coleção; 

- está em reedição; 

- e contém informações sobre os autores. 

 

Aspectos adicionais considerados 

Os aspectos adicionais, e de possível valorização da obra, considerados pela 

qualificação Qualis Livros são: 

- se foi contemplada por premiação nacional, estrangeira ou internacional; 

- se foi publicada em idioma estrangeiro; 

- se está em reimpressão; 

- qual o tipo da obra e a natureza do texto (obra integral, coletânea, dicionário, 

enciclopédia ou anais completos); 

- se é vinculada apenas à área de conhecimento do programa ou a uma área de 

concentração ou linha de pesquisa específica. 

 

Avaliação qualitativa do conteúdo da obra 

A avaliação qualitativa do conteúdo da obra pela qualificação Qualis Livros 

compreende: 

Relevância: 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; qualidade das ilustrações, linguagem e estilo. 

Inovação: originalidade na formulação do problema de investigação; caráter 

inovador da abordagem ou dos métodos adotados; contribuição inovadora para o 

campo do conhecimento ou para aplicações técnicas. 

Potencialidade do impacto: circulação e distribuição prevista; língua da 

publicação; reimpressão ou reedição; possíveis usos no âmbito acadêmico e fora 

dele. 
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