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Recomendações para escolha de periódicos- submissão de artigos 

 

 
 O periódico (revista) não pode estar na lista denominada "Revistas predatórias" que 
vocês podem acessar em https://predatoryjournals.com/journals/ essas não serão 
avaliadas pela CAPES; 
  
Quais são as revistas mais seguras (ou seja, serão bem avaliadas, independente do 
qualis CAPES): 
 
1. Revistas indexadas nas bases Web of Science e Scopus. Como saber? 
Geralmente o periódico informa no seu site. Caso não, consulte as bases. 
2. Revistas com JCR, quanto maior o valor desse, melhor o impacto e a avaliação da 
revista. 
 
Como funciona o Qualis da CAPES? 
O Qualis da CAPES sempre é retroativo, ou seja, é publicado quando se encerra o 
quadriênio de avaliação. Na lista Qualis só entram periódicos que tiveram pelo menos 
uma publicação no quadriênio. Assim, o simples fato do periódico não estar na lista 
Qualis não significa que o mesmo não tem qualidade, devemos atentar se esse 
atende ao mencionado nos itens 1 e 2.  
 
Qual Qualis? 
Atualmente temos duas listas qualis disponíveis 
Um oficial a de 2013 a 2016 e uma provisória (não oficial) que é uma prévia da 
classificação dos periódicos neste quadriênio (2017-2020), mas que pode mudar. 
Quando na escolha da revista consulte as duas listas e na medida do possível prefira 
revistas com qualis A1, A2 e A3 no Qualis provisório, ou A1, A2 e B1 do Qualis 2013, 
2016. 
Mas é importante, sempre consultar os mencionados nos itens 1 e 2. 
 
Qual periódico devo desconfiar? 
Periódicos que emitem o resultado de aceite muito rápido, menos de 30 dias.   
Periódicos que aceitam o artigo da forma como está, sem nenhuma necessidade de 
reformulação. 
 No caso de Periódicos e/ou Editoras que enviam convites para a publicação, confira 
todos os itens que mencionamos aqui, antes de aceitar enviar o seu artigo 
 
O nosso artigo é resultado de muito esforço, não devemos publicá-lo em qualquer 
Periódico, escolha as melhores na sua área.  Assim, o seu artigo será mais lido e 
citado e a ciência evolui. 
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