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PROCIÊNCIA 2014 
CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE LIVRO 

 
  . 

 

 

Será considerada livro a publicação como definidape la ABNT, ou seja, com pelo menos 50 

páginas. Informações catalográficas com ISBN, editora/agência de fomento, índice e 1ª página do 

texto.  

Serão pontuados livros publicados por instituições/agências nacionais ou internacionais de 

relevância reconhecida, tais como MEC, MJ, MS, MCT, UNESCO.  

Serão pontuados livros completos disponibilizados para “download online”, que tenham sido 

aceitos por editoras reconhecidas e destinados à circulação nacional e internacional.  

Não serão pontuadas reimpressões, nem novas edições decorrentes apenas de ajustes ortográficos.  

Não serão pontuadas apostilas.  

Não será pontuado livro cujo documento para comprovação se resuma ao aceite para publicação.  

  Não serão pontuadas orelha e 4ª capa de livros. 

 

LIVRO A 

  

Pelo menos 3 critérios terão que ser atendidos: 

Editora Associada à ABEU (Associação das Editoras 

Universitárias), de Editoras de circulação Nacional e ainda de 

Editoras Internacionais 

Possuir Conselho Editorial 

 

Tradição de publicação na área (de acordo com o catálogo da 

Editora) 

 

 Financiamento de agência de fomento 

 

CAPITULO DE LIVRO A  

 

Pelo menos 3 critérios terão que ser atendidos: 

Editora Associada à ABEU (Associação das Editoras 

Universitárias), de Editoras de circulação Nacional e ainda de 

Editoras Internacionais 

Possuir Conselho Editorial 

 

Tradição de publicação na área (de acordo com o catálogo da 

Editora) 

Pesquisadores de instituições diferentes (pelo menos 3 instituições)  

 

Financiamento de agência de fomento 
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LIVRO B 

Livros e capítulos de livros caracterizados como Produto de Evento, que não pontuarem como A, 

poderão ser pontuados nessa categoria, desde que atendam aos 2 critérios. 

Livros didáticos e paradidáticos, que não pontuarem como A, poderão ser pontuados nessa 

categoria, desde que atendam aos 2 critérios. 

 

Os 2 critérios terão que ser atendidos: 

Ser publicado por Editora 

 

Possuir Conselho Editorial para a publicação 

 

 

CAPITULO DE LIVRO B 

 

Os 2 critérios terão que ser atendidos: 

Ser publicado por Editora 

 

Possuir Conselho Editorial para a publicação 

 

 

Caso o livro possua classificação específica atribuída pela Capes, usaremos a seguinte classificação: 

 

 Estrato L1 ou L2   será classificado como livro "B", 

 Estrato L3 ou L4   será classificado como livro "A" 

 

desde de que essa classificação seja superior a definida pelos outros critérios definidos pelo Comitê 

Interno do Prociência. 

 

 

OBSERVAÇÂO 

 

Para obras artísticas no formato livro (romances, contos, crônicas e poemas) a pontuação será de acordo 

com a Editora. Se for Editora filiada à ABEU, e/ou de circulação nacional ou ainda internacional e com 

catálogo na área será pontuada no A; caso não tenha, será pontuada no B. Essas obras serão pontuadas 

apenas para candidatos da área de Letras, linguística e Artes.  

 

 

Casos omissos poderão ser encaminhados à Comissão da SR-2 para elaboração dos critérios de 

classificação de livros.  
 


