
 

 

 
 Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP - CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 

       http://www.pucsp.br 

 

1º Termo Aditivo ao EDITAL PIPEq 11931/2023 – Publicação de Artigos 

(PubArt) 1º semestre de 2023 

A Reitoria da PUC-SP torna público o 1º Termo Aditivo ao Edital nº 11931/2023, 
processo de seleção para auxílio à Publicação de Artigos (PubArt) 1º semestre de 
2023, nos seguintes termos: 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) publicou 
em sua página oficial, no dia 30 de dezembro, o novo Qualis CAPES periódicos 2017-
2020, que pode ser consultado neste link. O Edital publicado pela Assessoria de 
Pesquisa no dia 13 de dezembro de 2022 utilizou como referência o Qualis até então 
vigente, referente ao quadriênio 2013-2016.  

Com o sentido de valorizar a produção docente da PUC-SP de artigos em periódicos 
qualificados em consonância com o processo de avaliação mais atual feita pela 
CAPES, a Assessoria de Pesquisa altera o Edital nº 11931/2023, como segue: 

 

1. Será considerado para pagamento do benefício o maior Qualis do período no qual 

o artigo foi publicado dentre o Qualis 2013-2016 e o Qualis 2017-2020. O docente 

proponente poderá escolher qual desses dois Qualis utilizar para solicitar o seu 

benefício no momento da sua inscrição na Plataforma Fluig. No caso do Qualis 2013-

2016, serão pagos benefícios para as publicações realizadas em periódicos A1, A2 e 

B1, como já consta no edital publicado. No caso do Qualis 2017-2020, serão pagos 

benefícios para as publicações realizadas em periódicos A1, A2 e A3, 

correspondentes, respectivamente, aos Qualis A1, A2 e B1 (português e inglês) do 

edital publicado.  

Exemplo 1: Artigo publicado em periódico avaliado como B1 no Qualis 2013-2016, 

mas avaliado como A2 no Qualis 2017-2020 – docente indicará no seu pedido na 

plataforma Fluig o Qualis referência 2017-2020 e a avaliação do periódico no qual 

publicou seu artigo, que no caso é A2.  

Exemplo 2: Artigo publicado em periódico avaliado como A1 no Qualis 2013-2016, 

mas avaliado como A3 no Qualis 2017-2020 – docente indicará no seu pedido na 

plataforma Fluig o Qualis referência 2013-2016 e a avaliação do periódico no qual 

publicou seu artigo, que no caso é A1.  

 

Observada a regra precedente, para os artigos em periódicos ainda sem conceito no 

último Qualis publicado, 2017-2020, poderá ser utilizado o fator de impacto medido 

pelo SCImago Journal Rank (SJR) na área de pesquisa/formação do(a) docente, bem 

como a sua atuação na PUC-SP (na pós-graduação ou na graduação). Será utilizada 

sua classificação nos quartis com a seguinte correspondência ao conceito Qualis atual 

(consulta em www.scimagojr.com): A3=Q3; A2=Q2; A1=Q1 

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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2. Ficam mantidos todos os demais dispositivos contidos no Edital nº 11931/2023, 

processo de seleção para auxílio à Publicação de Artigos (PubArt), 1º semestre de 

2023. 

 
 

São Paulo, 11 de janeiro de 2023. 

 

  

 

Profa. Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery 

Reitora 

 

Prof. Dr. Paulo José dos Reis Pereira 

Coordenador da Assessoria de Pesquisa 


