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No segundo número de 2019 de G&A registramos um novo Qualis-CAPES para o periódico - B2. O
Qualis é um sistema brasileiro de avaliação de periódicos, mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que relaciona e classifica os veículos utilizados para a divulgação da
produção intelectual dos Programas de Pós-graduação stricto sensu.
O Qualis surgiu em 1998 e a primeira versão da avaliação classificava os periódicos científicos em A,
B e C, vigorando até 2006. Em 2008 a CAPES inaugurou o “novo Qualis” e, seguindo critérios de cada
Comitê Científico de área, passou a usar os estratos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. (KISHI, 2020).
Em 2019, uma nova metodologia foi apresentada às áreas de avaliação, buscando “[...] critérios mais
objetivos que permitam uma comparação mais equilibrada entre áreas de avaliação, atentando-se também
para a internacionalização.” (CAPES, 2019a). A nova proposta se baseia em quatro princípios: Classificação
única; Classificação por áreas-mães; Qualis Referência; Indicadores bibliométricos. (CAPES, 2019a).
De acordo com a CAPES (2019b), o novo modelo do Qualis Referência ainda se encontra em fase de
discussão e aprimoramentos pelas áreas de avaliação, tendo em vista que:
[...] os estratos atribuídos para fins de discussão nos seminários de meio termo não são os definitivos; pois há
dependência dos envios dos Coletas 2019 e 2020 e haverá continuidade no aperfeiçoamento da metodologia
do Qualis. De forma que se tenha uma versão final até a próxima Avaliação Quadrienal em 2021, quando os
estratos atualizados serão publicados pela CAPES.

Diante do exposto, registramos que o novo Qualis do periódico Gestão & Aprendizagem, divulgado
em julho de 2019 e considerando a classificação única e área mãe Educação é B2. Ao tempo em que
comemoramos este novo estrato, aguardamos a atribuição final que ocorrerá após a Avaliação Quadrienal
de 2021, fazendo votos que G&A continue sendo bem qualificada nos critérios avaliativos.
Para este novo número, registramos sua composição por nove artigos e uma resenha que versam sobre
o escopo interdisciplinar do periódico.
Os Artigos de Revisão abordam os temas racionalidade e o papel do administrador; satisfação e
lealdade no ensino superior; gestão jurídica na proteção de dados pessoais; educação como responsabilidade
social e; o Holocausto como cultura.
Já a seção Relato de Pesquisa apresenta estudos sobre gestão do conhecimento e teletrabalho; lei de
acesso à informação; extensão universitária e; rosto, vida precária e resistências.
Tem-se também a resenha da obra “Invisibilization of Suffering: the moral grammar of disrespect”,
publicada em 2019 e, ao final da edição, consta o resumo de dissertações defendidas no MPGOA no
segundo semestre de 2019.
Desejamos uma boa leitura!
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