
                              Brasília, 14 de outubro de 2020 

Ao Professor Doutor 
Benedito Guimarães Aguiar Neto 
Presidente do CAPES e do CTC-ES 
 
Senhor Presidente, 

 
O Colégio de Humanidades, respeitosamente, dirige-se à Vossa Senhoria para 

expressar surpresa e descontentamento em razão das deliberações tomadas pelo CTC-

ES em sua 198ª reunião ordinária, relativas ao Qualis Humanidades, as quais ferem a 

autonomia do Colégio e contradizem as decisões anteriormente deliberadas pelo próprio 

Conselho em reuniões prévias. Com o objetivo de esclarecer os argumentos contrários 

às deliberações, apresentamos a trajetória recente do processo de elaboração do Qualis 

Humanidades, que culminou na aprovação, pelo egrégio conselho, do relatório do GT 

Qualis de Humanidades.  

1. Em março de 2020, o GT Qualis do Colégio de Humanidades recomendou: que 

o Qualis Periódicos do Colégio de Humanidades deverá ter por base os 

indexadores CiteScore (Scopus), fator de impacto (JCR/Web of Science) ou 

índice h (Google Scholar), usados de forma isolada ou combinada, conforme o 

perfil da área, inclusive com definição de subáreas de conhecimento e de 

idioma/origem de publicação. 

2. A 192ª reunião do CTC-ES, relatada por meio de Ofício Circular da CAPES nº 

4/2020, de 11/03/2020, aprovou o documento com as sínteses e conclusões do 

GT do Qualis Humanidades, com os seguintes destaques: a) manutenção do 

grupo do GT para realização de simulações e avaliação piloto; b) possibilidade 

de utilização de bases próprias das áreas. 

3. Em reunião extraordinária do CTC-ES, realizada em 22 de julho de 2020 (Ofício 

Circular da CAPES nº 31/2020), foi aprovada a adoção do modelo do Qualis 

Referência, que qualifica a produção acadêmica a partir de uma classificação 

única de cada periódico atribuída por uma área-mãe e por percentis, que 

definem a posição dos periódicos dentro de agrupamentos de área. Nesta 

reunião foram definidas as bases e as formas de agrupamento de indicadores 

bibliométricos a serem utilizados: a) para as áreas de Exatas e Ciências da 

Vida: CiteScore, Fator de Impacto e índice h; modelo matemático, o que 

resultou no modelo denominado QR1 – Qualis Referência Bases e Imputado; 

b) para as áreas de Humanidades: uso do índice h5 ou h10, de forma ampla, 

como predominante, facultando subdivisões em subáreas de conhecimento e 

idioma/origem de publicação, em conformidade com as especificidades das 



áreas. Do exposto, resultaram os modelos QR2 – Qualis Referência H e QR3 – 

Qualis Referência três percentis que, respectivamente, previam somente o uso 

do índice H para a definição do percentil ou a possibilidade do uso do maior 

percentil dentre os três determinados pelo CiteScore, Fator de Impacto e H5. 

Ademais, nesta mesma reunião deliberou-se que a área-mãe seria aquela que 

obtivesse maior número de publicações (mais de 50% do uso) e os casos de 

ajustes (20% dois níveis; 10% um nível). 

4. A 197ª reunião do CTC-ES, realizada   em  agosto de 2020, e relatada no Ofício 

Circular/ CAPES 35/2020, 09/2020, aprovou a realização, pela DAV, de uma 

reunião com os coordenadores de áreas do Colégio de Humanidades, com o 

objetivo de apresentar as deliberações do CTC-ES, no que tange à aprovação 

do Qualis do GT Humanidades e discutir a melhor forma de operacionalizá-lo. 

A referida reunião ocorreu no dia 17 de agosto. 

 

Com base no processo de diálogo estabelecido com a DAV/CAPES, os demais 

colégios e o CTC-ES, causou-nos estranheza as deliberações do Conselho em sua 198ª 

reunião, realizada em setembro de 2020, ou seja: a) não aprovação da subdivisão dos 

periódicos das áreas de humanidades por idioma e origem da publicação; b) 

possibilidade de agrupamento pelo uso do QR3. Tais decisões são contrárias à trajetória 

até aqui relatada e contradizem deliberações prévias deste Conselho, as quais foram 

formal e amplamente comunicadas por meio dos Ofícios mencionados. Estas 

deliberações foram comunicadas pela DAV ao Colégio de Humanidades, em reunião 

remota realizada em 29 de setembro passado. Informou-se, na ocasião, que as 

deliberações seriam comunicadas formalmente por meio de Portaria. Cabe registrar 

que, após esta reunião, foram dados apenas três dias para a manifestação das 

áreas sobre a forma de agrupamento dos indicadores a ser adotada (QR1 ou QR2), já 

que o QR3 não foi aprovado pelo CTC-ES. 

Com base na trajetória de construção coletiva do Qualis Humanidades, durante 

quase dois anos, nas instâncias colegiadas da CAPES, solicitamos à Vossa Senhoria: 

a) a revogação das deliberações contrárias à autonomia do Colégio de Humanidades 

para que a avaliação de periódicos, ainda no quadriênio 2017-2020, reflita as produções 

da pós-graduação brasileira a partir das características das áreas, respeitando-se o 

disposto no relatório do GT Qualis Humanidades, aprovado pelo CTC-ES em março de 

2020, o que contempla o reestabelecimento do QR3 como alternativa de agrupamento 

de indicadores e a possibilidade de subdivisões por idioma/origem dos periódicos.  

 



Cordialmente, 

Coordenadores de Área, Coordenadores Adjuntos de Programas Acadêmicos e 

Coordenadores Adjuntos de Programas Profissionais 

Administração Pública e de Empresas/Ciências Contábeis e Turismo 

Antropologia/Arqueologia 

Arquitetura, Urbanismo e Design 

Ciência.Política e Relações Internacionais 

Direito 

Economia 

Educação 

Filosofia 

Geografia 

História 

 

Planejamento Urbano e Regional / Demografia 

Psicologia 

Serviço Social 

Sociologia 

 


