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Operacionalização

• Envio dos originais

• Prazo de encaminhamento

• Análise do material por cada programa (cartas de  apresentação, • Análise do material por cada programa (cartas de  apresentação, 

livros, informações adicionais)

• Avaliação dos livros

• Elaboração do documento/relatório final a ser entregue para

a Capes



Dinâmica de trabalho da comissão
� Reuniões presenciais 

� Ajustes nos procedimentos de avaliação do livro de modo a agregar as 
orientações da Diretoria de Avaliação - CAPES (roteiro de avaliação de 
livros aprovado no CTC em 24/08/2009)

� Levantamento do material encaminhado e distribuição entre os membros para    
pré-análise

� Avaliação dos livros pela comissão em dois dias

� Discussão das categorias e pontos atribuídos aos livros

� Organização dos resultados da avaliação trienal (2007-2009)

� Elaboração do relatório final a ser entregue para a Capes

OBS: cabe destacar que cada livro foi analisado em sua singularidade 
considerando os vínculos com a área básica, as áreas de 
concentração e as linhas de pesquisa do programa de origem, assim 
como o contexto da Área 21



Roteiro para a Avaliação de Livros  - ÁREA 21

1. Definição de Livro:
Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua 

ISBN ou ISSN (para obras seriadas) contendo no mínimo 50 páginas, 
publicado por editora pública ou privada, associação científica e/ou 
cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial. 

2. Critérios de seleção para qualificação:
A avaliação de livros será aplicada exclusivamente para classificação da 

produção intelectual que resulte de investigação nas suas diferentes produção intelectual que resulte de investigação nas suas diferentes 
modalidades, como: obras integrais, coletâneas, dicionários ou 
enciclopédias, anais (texto completo) desde que seu conteúdo traduza a 
natureza cientifica da produção.

3. Instrumento de Avaliação

Parte I: Dados de Identificação da Obra
A identificação deverá conter, ao menos, os dados que constam da ficha 
catalográfica, incluindo os códigos decimais digitais universais para 
permitir sua classificação. As informações catalográficas terão por 
finalidade a composição da listagem de todos os eventos a serem avaliados.



Parte II: Avaliação pela Comissão

Dados mínimos: Compreendem esses requisitos obrigatoriamente o ISBN ou 
ISSN, dados equivalentes ao da ficha catalográfica, número mínimo de 
50 páginas e autoria por docente e/ou discente de programa de pós-
graduação. 

Aspectos formais: Compreende características de autoria, editoria, bem 
como informações adicionais sobre fontes de financiamento, reedição, 
prêmios etc. As informações adicionais correspondem a aspectos que prêmios etc. As informações adicionais correspondem a aspectos que 
podem valorizar a obra. Não são porém itens obrigatórios da avaliação.

Tipo e natureza do texto: Considerada a natureza científica, esse requisito 
prevê seu detalhamento bem como o tipo de obra avaliada (obra integral, 
coletânea, tratado, dicionário, enciclopédia etc.)

Vínculação à Área do Conhecimento: Considera o vínculo do conteúdo da 
obra a Projeto de Pesquisa, Linha de Pesquisa, Área de Concentração ou 
Área do Conhecimento.





Impacto

Reedições só foram
consideradas quandoconsideradas quando
houve modificação, ou
ampliação do livro em
relação à primeira

edição.



Vínculo



Coletânea

Formato de artigoFormato de artigo



Formato de artigo



Processo de editoração

- Obra de coleção

- Conselho editorial com 
membros da comunidade
científica do campo oucientífica do campo ou
áreas afins



Processo de editoração

com conselho editorial



ProcessoProcessoProcessoProcesso de de de de editoraçãoeditoraçãoeditoraçãoeditoração

Apoio de agência de fomento



L4

• Predomínio de livros integrais

• Alto impacto comprovado por três ou mais reedições

• Vínculo com o programa é pleno (área básica, área de 

concentração e linha de pesquisa)concentração e linha de pesquisa)

• Processo editorial indica conselho editorial, análise de 

manuscrito por pares, pertencente a coleção, podendo 

ainda contar com apoio de instituições e agências de 

fomento ou prêmio de mérito acadêmico



L3

• Predominam  livros Integrais e Tratados

• Vínculo com o programa é pleno (área básica, área de 
concentração e linha de pesquisa)

• Duas situações:• Duas situações:
– Processo editorial com análise de manuscrito por 
pares, pertencente a coleção, ou

– Apresenta impacto por reedições comprovadas



L2

• Livros podem ser de qualquer categoria - integral, 
tratado ou coletânea – com maior ocorrência da última 
categoria

• Vínculo com o programa, pelo menos com a área básica

• Apresenta um desses indicadores:
– Processo editorial com análise de manuscrito por 
pares, ou pertencente a coleção, ou podendo ainda 
contar com apoio de instituições e agências de 
fomento ou,

– Impacto com uma reedição comprovada



L1

• Predomínio de coletâneas

• Baixa vinculação com o programa e sem impacto

• Processo de editoração não é transparente• Processo de editoração não é transparente

• A pontuação nesse estrato é dada basicamente pela 
natureza do livro e sua vinculação



LNC

• Livros que não se adequam aos critérios 
de avaliação da Área 21



ESTRATO Pontuação

L4 >=5,5 ou =5 com pontução/impacto >=6

L3 >=5

L2 4 e 4,5

L1 <=3,5

LNC 0

Travas LivrosTravas Livros::

2 CL L1 / docente2 CL L1 / docente

2 L1 / docente2 L1 / docente

Mais de 1 Mais de 1 capcap no mesmo livrono mesmo livro: : 

( 1º ( 1º capcap= 50% do livro) + (2º = 50% do livro) + (2º capcap= 10% do livro):  = 10% do livro):  

Máximo de pontuação = 1,2  em qualquer estrato Máximo de pontuação = 1,2  em qualquer estrato 

para o mesmo livropara o mesmo livro



PLANILHA DE PONTUAÇÃO 
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Classificação de Livros
2007-2009

L4 L3 L2 L1
Total 

classificados
LN - Ñ Classif Total enviados

TRIÊNIO 39 32 99 137 307 113 420

2007 17 11 39 44 111 47 158

2008 13 15 42 23 93 22 115

2009 9 6 18 70 103 44 147
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L4
13%

L3
10%

L1
45%

TRIÊNIO 2007-2009 
Distribuição livros estratificados

10%

L2
32%

45%



Algumas considerações

� O contato com o livro é imprescindível

� Há predomínio de coletâneas e de livros 
nos estratos L1 e L2
Há predomínio de coletâneas e de livros 
nos estratos L1 e L2

� Há necessidade de maior atenção e cuidado 
no encaminhamento dos livros



Recomendações

Os programas podem ajudar no processo de 

avaliaçao subsidiando a comissão com 

informações sobre os livros encaminhados

� Relação do corpo docente permanente com 

publicação em livro

� Vínculos do livro com o programa

� Perfil da editora

� Dados sobre impacto do livro



A COMISSÃO AGRADECE

o Fórum da Área 21

o Prof. Dr. Eduardo Kokubun
o Prof. Dr. Dirceu Costa


