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Preenchimento do Qualis na Ficha de pontuação (item 1, parte 1): 

 
Os Qualis dos periódicos do item 1 da Ficha de Pontuação tomarão como base a nova normativa 
da CAPES referente ao Qualis (Tabela Qualis na página da PROPP -
https://propp.ufms.br/files/2021/05/Qualis-novos-1-1.pdf) OU considerando-se a plataforma 
SCOPUS (https://www.scopus.com/sources.uri), referente ao percentil apresentado para sua 
classificação: 
 
Exemplo 1 - O periódico “THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PLANT PHYSIOLOGY” 
está como A4 na tabela Qualis: 
 

 
 
Se o proponente informar esse periódico na ficha de pontuação com base na Tabela Qualis, então 
essa pontuação será considerada. Neste caso na coluna PERCENTIL não é obrigatório o 
preenchimento: 
 

 



 

 
 
Exemplo 2 - O periódico “NPJ PARKINSON'S DISEASE” está com PERCETIL 94% na 
plataforma SCOPUS: 
 

 
 
Se o proponente relatar esse periódico na ficha de pontuação com base na plataforma Scopus, 
então essa pontuação será considerada. Neste caso na coluna PERCENTIL é obrigatório o 
preenchimento. 
 



 
 

 
 
Orientações quanto ao PERCENTIL na plataforma SCOPUS: 
 
- Para a classificação do EXTRATO QUALIS do periódico, deve-se considerar as seguintes 
classes do percentil: 
- De 100% a 88% A1. 
- De 87% a 76%  A2. 
- De 75% a 63%  A3. 
- De 62% a 50%  A4. 
- De 49% a 37%  B1. 
- De 36% a 25%  B2. 
- De 24% a 13%  B3. 
- De 12% a 1%  B4. 
 
 
Exemplo 3 - O periódico “3 BIOTECH” está com PERCETIL 76% na plataforma SCOPUS e 
está como A4 na tabela Qualis: 
 



 
 

 
 
Será considerado o que o proponente informar na ficha de pontuação, A2 pela plataforma 
SCOPUS ou A4 pela tabela Qualis, ambas poderão ser aceitas para fins de pontuação.  
 
 Pela plataforma Scopus: 



 
 
Pela tabela Qualis: 
 

 
 
Observação importante - Caso o proponente relatar o estrato diferente do periódico “3 
BIOTECH”, em que eleva a pontuação dele, ou seja, ele marcar estrato A1, a pontuação 
será corrigida pelo comitê. 
 

 
Quaisquer problemas ou dúvidas, estaremos à disposição no ramal 7193 ou por e-mail 
(seict.propp@ufms.br). 
 
 
Atenciosamente, 
 
Secretaria de Iniciação Científica e Tecnológica – SEICT/DIPEQ/PROPP.  


