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Revistas ColloquiumRevistas Colloquium

O que O que éé o Qualis CAPESo Qualis CAPES

O que O que éé indexaindexaççãoão

As Rev. Colloquium (RC) são periódicos científicos, cujo 
objetivo é a divulgação de pesquisas realizadas por 
professores e acadêmicos de cursos de graduação e pós-
graduação da Unoeste e de outras instituições.

As RC possuem normas que seguem padrões dos 
periódicos científicos nacionais e internacionais, incluindo 
a avaliação por pares (peer review) anônima e imparcial.

As RC contam com número DOI para cada artigo 
publicado e estão indexadas nas bases de dados: 
International System for Agricultural Science and 
Technology (AGRIS-FAO/ONU), CABI Abstracts, Directory of 
Open Acess Journals (DOAJ), UlrichsWeb, Fonte Acadêmica 
(EBSCO Publishing), Sistema Nacional de Información En 
Línea Para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, 
España Y Portugal (LATINDEX), Sumários de Revistas 
Brasileiras (Sumários.org). Também possuem o Qualis 
CAPES em diferentes áreas do conhecimento (ver figuras).
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As bases indexadoras são bibliotecas eletrônicas 
contendo uma coleção selecionada de periódicos 
científicos nacionais e internacionais.

A seleção dos periódicos para constituir a coleção atende 
critérios de qualidade e quantidade (revisão por pares, 
fluxo de artigos, taxa de aprovação, prazos para 
avaliação/publicação, periodicidade, pontualidade etc). 
Tais critérios permitem a padronização na preparação, 
armazenamento, disseminação e avaliação da produção 
científica. Algumas das bases mais conhecidas: ScieELO, 
Scopus, Web of Science (JCR).

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível 
Superior (CAPES) é o órgão responsável pela avaliação dos 
cursos de pós-graduação stricto-sensu (mestrados e 
doutorados).

Um dos itens avaliados pela CAPES é a relevância (ou 
impacto) dos periódicos onde as pesquisas são publicadas. 
Para isso, conta com uma classificação de periódicos 
(Qualis CAPES) com os estratos indicativos da qualidade: 
A1 (mais elevado); A2; B1; B2; B3; B4; B5; C (peso zero). 

Envie seu artigoEnvie seu artigo

Os artigos podem ser submetidos às revistas em qualquer 
época, em fluxo contínuo. Acesse o site da revista de sua 
área e verifique as normas.

Envie seu artigo e dê ampla visibilidade ao seu trabalho.
www.unoeste.br/revistas

O que O que éé oo
O DOI é um “número identificador de objetos digitais”. 

Esse número é atribuído pela CrossRef, uma associação 
internacional que reúne milhares de editoras acadêmicas.

O DOI é um link para acesso e compartilhamento dos 
artigos, livros, teses etc publicados. Além disso, permite a 
contagem das citações dos artigos e análises estatísticas 
sobre os periódicos.
Exemplo de número DOI: 10.1073/pnas.1311989110
Acrescente o prefixo http://dx.doi.org/ e acesse o artigo.
Exemplo: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1311989110
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