
QUALIS ÁREA DE ARTES 
 

 
QUALIS ARTÍSTICO/CULTURAL 
 
Definição de produção artística/cultural: produtos e processos criativos, poéticos, 
interpretativos, que resultam de pesquisa acadêmica, produzida no âmbito dos 
Programas de Pós-graduação do país, expressos por meio de linguagens visuais, 
cênicas, musicais, literárias etc.  
 
Logo, a avaliação recai não na obra em si e sim no contexto de sua apresentação 
pública e de seu impacto para o desenvolvimento da Área e do conhecimento 
científico em Artes. 
 
Para que o produto seja qualificado, é preciso que cumpra os seguintes critérios 
obrigatórios: 
 

1. Aderência à pesquisa desenvolvida no Programa: o produto deve estar 
vinculado a projeto/linha/grupo/rede de pesquisa. O docente, ao indicar até 
4 produtos mais relevantes no Quadriênio (1 para cada ano de atuação 
como docente permanente), deve justificar a sua pertinência para o 
desenvolvimento da pesquisa que realiza no PPG. No caso de produção 
discente, quando incluída entre os produtos mais relevantes do PPG, 
também será necessário que seja informada a sua relação com a pesquisa 
desenvolvida no âmbito do Programa; 

 
2. Apresentação pública da produção: o produto deve ter sido apresentado 

em evento, local ou instituição de relevância para a Área ou subárea. É 
essencial que o docente ou discente cadastre todos os dados relativos ao 
contexto da apresentação, de modo a permitir a sua avaliação;  

 
3. Acesso permanente aos resultados da produção: o produto deve estar 

disponível em repositórios ou links de acesso, disponibilizando registros 
(documentos, fotografias, fonogramas, videofonogramas, catálogos etc.). 
Caso a IES ou a Capes não ofereçam um repositório para disponibilização, é 
essencial que o próprio docente ou discente informem um link para acesso 
ao material de registro da produção. 

 
Os produtos que cumprirem essas exigências serão avaliados a partir dos seguintes 
critérios classificatórios: 
 

QUESITO/ITEM PONTOS RECOMENDAÇÕES 

1. PRODUTO (MÁXIMO DE 40 PONTOS) 

1.1. PROJETO ARTÍSTICO/CULTURAL 

Composição do comitê curador, 
científico ou organizador do 
evento/instituição  

8 pontos local/regional;  
9 nacional;  

10 internacional 

Avaliar a abrangência do 
comitê local, regional, 
nacional, internacional 



Composição da equipe 
participante 

10 pontos 
local/regional;  
13 nacional;  

15 internacional 

Avaliar se o produto inclui 
participação de 
pesquisadores internacionais 
ou nacionais 

Qualidade da realização técnica 
do produto audiovisual (se 
pertinente, conforme a área) 

0 pontos A área entende que este 
item não é pertinente para a 
avaliação dos produtos 
artísticos 

1.2. RECONHECIMENTO DA ÁREA 

Edital, seleção ou convite 
institucional 

15 pontos sim / 0 
pontos não 

Verificar se o produto foi 
realizado a partir de Edital, 
seleção ou convite 
institucional 

Financiamento, apoio, incentivo, 
patrocínio 

10 pontos sim / 0 
pontos não 

Verificar se houve 
financiamento, apoio, 
incentivo, patrocínio 

Premiações ou indicações para 
prêmio 

10 pontos sim / 0 
pontos não 

Verificar se houve 
premiações ou indicações 
para prêmio 

2. IMPACTO (MÁXIMO DE 60 PONTOS) 

2.1. REGISTRO E DIFUSÃO 

Meios de registro da produção 10 pontos sim / 0 
pontos não 

Avaliar existência e 
qualidade de catálogos, 
material didático, registros 
fonográficos e audiovisuais, 
registros em outras mídias 

Abrangência da apresentação 
artística 

10 pontos sim / 0 
pontos não 

Avaliar existência e 
qualidade de turnês, 
temporada, exposição, 
itinerância, festival, mostras, 
feiras etc. 

Formas de difusão da produção 10 pontos sim / 0 
pontos não 

Avaliar existência e 
qualidade de veiculações em 
redes de rádio, televisão, 
mídia impressa, outros 
veículos 

Processos de acessibilidade e 
difusão 

10 pontos sim / 0 
pontos não 

Avaliar existência e 
qualidade de processos de 
acessibilidade e difusão 
(libras, audioguias, 
audiodescrições, legendas, 
traduções etc. 

2.2. IMPACTO CULTURAL, SOCIAL, ECONÔMICO E ACADÊMICO 

Impacto com relação ao público 
contemplado 

5 pontos sim / 0 pontos 
não 

Avaliar se houve 
atendimento a estudantes e 
públicos especiais com 
potencial de formação e/ou 
ampliação do público para 
arte e cultura  

Impacto com relação aos avanços 
do conhecimento  

10 pontos sim / 0 
pontos não 

Verificar se a produção 
envolve inovação social, 



cultural, tecnológica ou se 
avança as fronteiras do 
conhecimento em Artes 

Abrangência da produção  15 pontos sim / 0 
pontos não 

Verificar a relevância da 
abrangência da produção a 
partir dos objetivos da 
pesquisa do PPG 

 
Após a avaliação ser feita, reserva-se a possibilidade de até 10% do total de produtos 
por Programa subirem um estrato, por indicação da comissão de avaliação, desde que 
cumpram um dos critérios de indução abaixo: 
 

1. Relevância para a formação discente; 
 

2. Relevância para a Área em regiões estratégicas; 
 

3. Relevância acadêmica (avanço científico-acadêmico); 
 

4. Relevância regional, nacional, internacional. 
 
 
Estratificação dos produtos artísticos/culturais: 
 

ESTRATO PONTUAÇÃO ALCANÇADA PELO PRODUTO 
A1 91 a 100 
A2 81 a 90 
B1 71 a 80 
B2 61 a 70 
B3 51 a 60 
B4 41 a 50 
B5 40 ou abaixo 
C produções que não atendem aos critérios 

obrigatórios 

 
  



QUALIS EVENTOS  
 
Definição de Evento Científico: atividade que tem como objetivos reunir especialistas e 
interessados em determinadas áreas do saber para discussão de temas que atendam a 
preocupações comuns, com vistas à atualização e ao progresso da pesquisa científica; 
divulgar resultados de pesquisa e colocar os pesquisadores em debate com vistas à 
qualificação e validação das investigações no âmbito da comunidade científica; 
incentivar o desenvolvimento de campos de pesquisa ainda emergentes; promover a 
formação de pesquisadores por meio da interação de discentes, docentes, 
profissionais e grupos de pesquisa com interesse na área; valorizar a 
interdisciplinaridade inerente à área. 
 
Para que o produto seja qualificado, é preciso que cumpra os seguintes critérios 
obrigatórios: 
 

1. Aderência do artigo publicado à pesquisa realizada no PPG;  
 

2. O evento deve ter reconhecimento na área, sendo organizado, realizado ou 
apoiado por entidade científica, associação ou instituição de ensino, 
pesquisa e cultura; 

 
3. O Comitê científico do evento deve ser representativo da Área de Artes; 

 
4. O trabalho completo deve ser publicado nos Anais do evento (não serão 

qualificados resumos ou resumos expandidos); 
 

5. O artigo deve ter sido avaliado por pares (a partir artigo completo ou do 
resumo) com critérios rigorosos explicitados pela organização do evento; 

 
6. Os Anais devem estar acessíveis online, com dados bibliográficos de fácil 

acesso e disponível para download. 
 
Os produtos que cumprirem essas exigências serão avaliados a partir dos seguintes 
critérios classificatórios: 
 

QUESITO/ITEM PONTUAÇÃO OBSERVAÇÕES 
1. Abrangência da 
entidade/associação/instituição 
promotora 

40 pontos = associação 
científica nacional ou 

internacional  
30 pontos = grupo de 

pesquisa 
interinstitucional 

30 pontos = programa 
de pós-graduação 

20 pontos = grupo de 
pesquisa 

10 pontos = outras 
entidades e instituições 

Analisar se o evento é 
promovido por associação 
científica nacional ou 
internacional, por grupos de 
pesquisa, por programa de 
pós-graduação etc. 

2. Composição do comitê 
científico 

30 pontos = membros 
nacionais 

Analisar se o evento possui 
membros nacionais e/ou 
internacionais em seu 



interinstitucionais e/ou 
internacionais 

10 pontos = membros 
de uma mesma 

instituição 

comitê científico; se os 
membros são pesquisadores 
atuantes e de reconhecida 
liderança 

3. Impacto Até 40 pontos aferidos a 
partir da longevidade do 
evento, das formas de 

disponibilização dos 
Anais, da participação 
da área, entre outros 

indicadores de impacto 
educacional, cultural, 

social, econômico, 
tecnológico.  

Analisar o impacto 
acadêmico, cultural, social, 
econômico do evento 

 
Após a avaliação ser feita, reserva-se a possibilidade de até 10% do total de produtos 
por Programa subirem um estrato, por indicação da comissão de avaliação, desde que 
cumpram um dos critérios de indução abaixo: 
 

1. Relevância para a formação discente; 
 

2. Relevância para a Área em regiões estratégicas; 
 

3. Relevância acadêmica (avanço científico-acadêmico); 
 
4. Relevância regional, nacional, internacional.  
 
Estratificação dos eventos: 
 

ESTRATO PONTUAÇÃO ALCANÇADA PELO PRODUTO 
A1 91 a 100 
A2 81 a 90 
B1 71 a 80 
B2 61 a 70 
B3 51 a 60 
B4 41 a 50 
B5 40 ou abaixo 
C produções que não atendem aos critérios 

obrigatórios 

 
 
  



QUALIS LIVROS (E CAPÍTULOS DE LIVROS) 
 
Na avaliação de livros serão analisadas tão somente produções bibliográficas que 
podem estar incluídas em diferentes categorias de publicação: livro integral, capítulos 
de livros e coletâneas.  
 
Estão excluídos desta avaliação específica: 

a) a organização de livros e coletâneas;  
b) a apresentação, prefácio ou posfácio;  
c) o material didático-instrucional e técnico (manual, cartilha, livros-texto etc.); 
d) os verbetes para dicionários e obras afins; 
e) os livros de artista;  
f) a produção de imagens, fotografias e/ou ilustrações para livros;  
g) os livros de escrita poética (ficção, poesia, livro infantil).  

 
Os quatro primeiros itens serão avaliados como produções técnicas; os três últimos, 
como produções artísticas. 
 
Cada obra é singular e deve ser avaliada per se, tomando-se o livro como unidade de 
avaliação. No caso de coletânea, dicionários e similares a avaliação aplica-se ao 
conjunto de capítulos e/ou verbetes que os constitui.  
 
Para que os livros, capítulos de livros e verbetes sejam avaliados, é necessário que 
atendam aos critérios obrigatórios a seguir: 
 

1. Atendimento aos critérios mínimos da ABNT para ser qualificado como tal 
(ter no mínimo 50 páginas, possuir ISBN, ser publicado por editora 
reconhecida, comercial ou universitária, de entidade científica e cultural ou 
de programas de pós-graduação e grupos de pesquisa); 

  
2. Aderência à pesquisa desenvolvida no Programa: o produto deve estar 

vinculado a projeto/linha/grupo/rede de pesquisa. O docente, ao indicar até 
4 produtos mais relevantes no Quadriênio (1 para cada ano de atuação 
como docente permanente), deve justificar a sua pertinência para o 
desenvolvimento da pesquisa que realiza no PPG. No caso de produção 
discente, quando incluída entre os produtos mais relevantes do PPG, 
também será necessário que seja informada a sua relação com a pesquisa 
desenvolvida no âmbito do Programa; 

 
3. Acesso permanente aos resultados da produção: o produto deve estar 

disponível para a avaliação em repositórios ou links de acesso; quando for 
impossível disponibilizar o livro completo, devem ser disponibilizados ao 
menos a capa e contracapa; o sumário; o prefácio/introdução/posfácio 
(caso existente); a ficha bibliográfica; as duas primeiras páginas de cada 
capítulo da coletânea ou as duas primeiras páginas do capítulo inicial e do 
capítulo final do livro integral; outras páginas que atestem a existência e a 
composição do conselho editorial, o financiamento do livro, a revisão por 
pares, as informações sobre os autores, entre outros dados que auxiliem a 
avaliação qualitativa da obra. 

 



Os produtos que atendem a esses critérios serão estratificados segundo os seguintes 
critérios classificatórios, definidos a partir da ficha de avaliação do Qualis livros: 
 

Quesitos Categorias 
Pontos 

L 
Pontos 

C 
I. Características 

formais da 
obra 

i. Idioma   

1. Nacional 0 0 

2. Estrangeiro 0 0 

3. Multilíngue 0 0 

ii. Tipo de Editora   

1. Editora do Programa (ou de grupo de 
pesquisa) 

15 5 

2. Editora da IES do PPG 20 7 

3. Editora comercial brasileira  30 10 

4. Editora comercial estrangeira 30 10 

5. Editora universitária brasileira ou 
estrangeira 

30 10 

6. Editora de instituição científica ou 
cultural 

30 10 

7. Outra (especificar) 5/2 2 

iii. Financiamento   

1. Própria editora 25 8 

2. Edital de fomento 30 10 

3. Agência de fomento nacional 30 10 

4. Agência de fomento internacional 30 10 

5. Associação científica/profissional 25 8 

6. Parceria com organização 25 8 

7. Outra (especificar) 15 5 

iv. Conselho Editorial   



1. Membros nacionais 5 1 

2. Membros internacionais 10 3 

v. Informação sobre autores   

1. Sim (pequena, apenas menção à filiação 
institucional) 

5 1 

2. Sim (minibiografia ou superior) 10 3 

3. Não 0 0 

vi. Índice remissivo    

o haverá hierarquização neste item 0 0 

vii. Vínculo da obra com o programa   

ritério obrigatório e não pontuará 0 0 

viii. Parecer e revisão por pares   

á item de avaliação de impacto e não pontuará 
aqui 

10 4 

TOTAL (Máximo) 100 30 

 
Poderão ser concedidos pontos adicionais neste Quesito, no limite de 20% da 
pontuação alcançada pelo produto, às publicações que tiverem sido indicadas a 
prêmio ou como obra de referência, que tiverem aderência ao perfil estratégico do 
PPG ou que tenham sido traduzidas para outros idiomas.  

 
II. Aspectos 

qualitativos 
da obra 

i. Natureza do texto – estratificação em 3 
níveis: 

L C 

1. Obra autoral, de 1 a 3 autores: ensaio, 
conjunto de artigos reunidos ou livro 
completo, que aborde temas relevantes 
para a pesquisa desenvolvida no PPG 
e/ou para a área de Artes. Dentro deste 
nível podem estar as seguintes categorias 
da ficha de avaliação de livros:  Obra 
autoral que envolve a sistematização de 
resultados de um programa de pesquisa 
conduzido pelo próprio autor, fruto de 
sua trajetória profissional; Ensaios que 
expressam pontos de vista do autor 
sobre assuntos relevantes para a área; 
Obras traduzidas de outros idiomas que 
mantenham aderência às linhas de 
pesquisas e projetos dos docentes (e que 

150  N/A 



apresentem texto introdutório do autor 
da tradução, com mais de 8 páginas, 
anotações e referências); Texto de 
revisão ou de discussão da literatura de 
um tema ou uma área; Apresentação e 
discussão de proposição teórica ou 
metodológica original; Texto de difusão 
de conhecimentos da área. A obra 
autoral será pontuada tão somente como 
Livro (e não por capítulos). 

2. Coletâneas que resultem de grupos ou 
redes de pesquisa articulados, 
demonstrando estrutura sólida e com 
capítulos mais longos (acima de 8 
páginas) – 80 pontos. Dentro deste nível 
podem estar as seguintes categorias da 
ficha de avaliação de livros:  Relato e 
discussão de programas de pesquisas 
multicêntricas (envolvendo redes amplas 
de pesquisadores); Coletâneas 
resultantes de pesquisas afins. Essas 
coletâneas serão pontuadas apenas por 
seus capítulos. Um mesmo autor, caso 
tenha redigido mais de um capítulo, terá 
sua pontuação limitada em 240 pontos. 

N/A 30 

3. Coletâneas que apresentem relatos de 
pesquisas, textos selecionados de 
eventos, com capítulos mais curtos (de 5 
a 8 páginas) – 20 pontos. Dentro deste 
nível podem estar as seguintes categorias 
da ficha de avaliação de livros:  Relatos e 
discussões de projetos específicos de 
pesquisa; Relato de experiência(s) 
profissional sem característica de 
investigação. Essas coletâneas serão 
pontuadas apenas por seus capítulos. Um 
mesmo autor, caso tenha redigido mais 
de um capítulo, terá sua pontuação 
limitada em 60 pontos. 

N/A 10 

ii. Leitor preferencial   

Não haverá hierarquização com base neste item 0 0 

iii. Origem da obra – estratificação em 3 
níveis, apenas para coletâneas: 

  

1. Originada de grupos interinstitucionais 
de pesquisa, nacionais ou internacionais 

N/A 25 

2. Originada de grupos ou redes de 
pesquisa internas à IES ou ao programa 

N/A 15 

3. Não envolve grupos ou rede de pesquisa N/A 0 



iv. Avaliação substantiva   

1. Inovação* 50 15 

2. Relevância** 50 15 

3. Impacto cultural, social, educativo, 
acadêmico*** 

50 15 

TOTAL (Máximo) 200 70 

 
* Classificam-se como obras inovadoras aquelas que apresentam originalidade e 
caráter inovador na formulação do problema de investigação, no objeto, na 
formulação teórica e na metodologia adotada; que contribuem para a renovação do 
campo do conhecimento em Artes; que possuem aplicações inovadoras em termos 
técnicos e/ou sociais.  
 
** São consideradas relevantes as obras que contribuem de modo destacado para o 
desenvolvimento científico da área por apresentarem consistência teórica e crítica; 
rigor científico; clareza e objetividade do conteúdo no que se refere à proposição, 
exposição e desenvolvimento dos temas tratados; senso crítico no exame do material 
estudado; precisão de conceitos, terminologia e informações; atualidade da temática, 
da bibliografia e das proposições teórico-metodológicas que denotem domínio amplo 
e atualizado do conhecimento na área; uso adequado da linguagem de acordo com os 
propósitos da obra. 
 
*** São consideradas obras de potencial de impacto aquelas que contribuem para o 
desenvolvimento científico e cultural e para reflexão crítica sobre questões que 
possam vir a afetar a sociedade. Considera-se também como potenciais indicadores de 
impacto: obras com ampla circulação (acesso aberto, e-books, distribuição prevista 
etc.); idioma da publicação; traduções, reimpressões ou reedições; possíveis usos no 
âmbito acadêmico e social; publicação de resenhas, citação em editais e/ou 
referências de componentes curriculares, entre outros. 
 
Estratificação dos livros: 
 

Estrato 
Pontuação alcançada pelo produto 

Livro Capítulo 
L1 241 a 300 81 a 100 
L2 181 a 240 61 a 80 
L3 121 a 180 41 a 60 
L4 61 a 120 21 a 40 
L5 60 ou abaixo 20 ou abaixo 

C 
obras que não atendem 

aos critérios 
obrigatórios 

obras que não atendem 
aos critérios 
obrigatórios 

 


