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Definição de Livro
Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua
ISBN ou ISSN (para obras seriadas) contendo no mínimo de 50 páginas,
ficha catalográfica, publicado por editora pública ou privada, associação
científica ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial.

Livros classificados
A classificação de livros será aplicada exclusivamente à produção
intelectual

que

RESULTE

DE

INVESTIGAÇÃO

nas

suas

diferentes

modalidades.

Modalidades de livros classificados
Obra integral. Coletânea. Dicionário. Enciclopédia. Tratados. Anais (texto
completo), desde que seu conteúdo traduza a natureza científica da
produção.

Avaliação qualitativa do conteúdo da obra
A avaliação qualitativa do conteúdo será baseada nos requisitos de
relevância, inovação e potencialidade de impacto.

Relevância

|

Contribuição

para

o

desenvolvimento

científico

e

tecnológico da área de conhecimento. Contribuição para a resolução de
problemas nacionais relevantes. Atualidade da temática. Clareza e
objetividade do conhecimento no que se refere à proposição, exposição
e desenvolvimento do (s) assunto (s) tratado (s). Rigor científico (estrutura
teórica). Precisão de conceitos, terminologias e informações. Senso crítico
no exame do material analisado. Bibliografia que denote amplo domínio
de conhecimento. Qualidade das ilustrações, linguagem e estilo.

Inovação | Originalidade na formulação do problema de investigação.
Caráter inovador de abordagem ou dos métodos adotados. Contribuição
inovadora para o campo de conhecimento ou para aplicação de
técnicas.

Potencialidade de impacto | Re-edição (2ª; 3ª; 4ª...). Re-impressão.
Circulação e distribuição previstas. Língua de publicação. Possíveis usos no
âmbito acadêmico e fora dele.

Aspectos formais de avaliação | Autoria. Editoria. Financiamento. Outros
aspectos formais.

Autoria | Autoria única. Docentes do Programa e de outras instituições no
país. Docentes do Programa e de outras instituições no país com (ou sem)
participação discente. Docentes do Programa e de outras instituições no
exterior com (ou sem) participação discente. Docentes do Programa
apenas (*). Docentes e discentes do Programa apenas (*).

Editoria |Editora brasileira, universitária, filiada à Associação Brasileira de
Editoras Universitárias (ABEU), com corpo editorial. Editora universitária,
NÃO filiada à ABEU, com corpo editorial. Editora universitária estrangeira.
Editora comercial com distribuição nacional e tradição de publicação na
área. Editora comercial estrangeira com tradição de publicação na área.
Editora comercial estrangeira. Editora com catálogo de publicação na
área.

Financiamento | Financiamento da edição por agência de fomento
nacional.

Financiamento

da

edição

por

agência

de

fomento

internacional. Outras fontes de financiamento.

Outros aspectos formais |Sumário. Prefácio. Apresentação ou introdução.
A produção científica está vinculada a um projeto de pesquisa específico.
A produção científica está vinculada a uma Linha de Pesquisa. A
produção científica está vinculada a uma área de concentração.
Apresentação dos autores. Premiação nacional ou estrangeira.

Dados de identificação da obra | Título. Autores. ISBN. Editora. Local da
edição. Número de páginas. Ano da primeira edição. Número e ano da
edição enviada. Tiragem. Formato (impresso ou eletrônico). Referência
completa (Norma da ABNT). Número de capítulos da coletânea. Título e
páginas de cada capítulo.

Observação |Os capítulos serão considerados tendo por unidade de
referência o livro no qual foram publicado. Um autor somente poderá
pontuar no máximo dois (2) capítulos incluídos na mesma obra.

Estratos de classificação | L4, L3, L2, L1 e LNC.

Pontuação
L4 | Capítulo de livro (80). Verbete (80). Livro (250)
L3 | Capítulo de livro (60). Verbete (40). Livro (180)
L2 | Capítulo de livro (35). Verbete (15). Livro (130)
L1 | Capítulo de livro (10). Verbete (5). Livro (30)
LNC | Obra não classificada
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