
Reunião sobre Avaliação e Seleção de Periódicos LILAC S Brasil

Avaliação Nacional e Redes Temáticas

28 de abril de 2011

Processo de Avaliação e Seleção de 
Periódicos LILACS Brasil e Regional –

Rede de Psicologia

Maria Imaculada Cardoso Sampaio

isampaio@usp.br



Processo de Avaliação e Seleção de Periódicos 
LILACS Brasil e Regional – Rede de Psicologia

Breve Histórico

• Desde a criação da base de dados LILACS,  em 1985, a Biblioteca Dante 
Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP é o Centro Cooperante da 
BIREME responsável pela manutenção da literatura ps icológica na referida 
base.

• Em 1999, o número de títulos indexados passou de qu atro para nove 
(indexação capa a capa).

• Ano 2000, 20 títulos indexados.

Processo de avaliação: a equipe da Biblioteca avali ava a revista, de acordo 
com sugestão do editor, ou a partir da observação d os títulos do acervo e 
sugeria à BIREME.

A BIREME reavaliava e tomava a decisão sobre a incl usão, ou não, do 
título.

A indexação era centralizada na Biblioteca do IP.

Para saber mais : Sampaio, M. I. C.; Peixoto, M. L. Periódicos brasileiros de psicologia 
indexados nas bases de dados Lilacs e PsycINFO. Boletim de Psicologia, v. 50, n. 112, p. 
65-73, jun. 2000. 
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Breve Histórico

• Em 2001 é formada a Rede Brasileira de Bibliotecas d a Área de Psicologia é
formada e a indexação é descentralizada. A Bibliotec a do IP passa a se 
responsabilizar pela capacitação dos bibliotecários  da ReBAP.

• Em 2005 o Comitê Nacional de Seleção da LILACS no B rasil solicitou à
Coordenação da BVS-Psi/ReBAP uma reavaliação dos tí tulos de Psicologia. 
Considerando que os critérios da avaliação realizad a pela Comissão 
CAPES/ANPEPP eram reconhecidos na área da Psicologi a, a Coordenação da 
ReBAP propôs à então diretoria da Comissão, represen tada por Anna 
Carolina lo Bianco e à Coordenadora Científica da BV S-Psi, Silvia Helena 
Koller, a vinculação do resultado do Qualis Periódi cos de Psicologia com a 
seleção de títulos para a LILACS. O objetivo era ga rantir a indexação na 
LILACS daquelas revistas com melhor desempenho na a valiação da referida 
Comissão.

Para saber mais: Costa, A. L. F.; Yamamoto, O. H. Publicação e avaliação de periódicos 
científicos: paradoxos da Avaliação QUALIS de Psicologia. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 
13, n. 1, p. 13-24, jan./mar. 2008
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Breve Histórico

• A Coordenação da BVS-Psi/ReBAP e a Comissão CAPES/A NPEPP 
concluíram que as revistas avaliadas como de âmbito  Nacional (A, B e C)
estariam automaticamente aprovadas para a LILACS. E ste critério não seria 
aplicado, de imediato, para a exclusão de títulos n a base de dados, mas 
entraria em vigência a partir do ano de 2006. Apena s as revistas encerradas 
ou, que mesmo aprovadas, não cumprissem com o compr omisso de 
atualização da base, seriam excluídas ainda no ano de 2005 

• Em 2005 eram indexados 55 títulos de Psicologia na LILACS, dos quais 51 
eram atualizados pela ReBAP. Os outros quatro títul os eram indexados por 
outros Centros Cooperantes da BIREME. 

• Em 2007 houve nova rodada de avaliação QUALIS e os títulos na LILACS 
subiram para 71.
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Breve Histórico

No ano 2009, a Comissão alterou os critérios de ava liação, incluindo o 
sistema de pesos. Segundo os  “Critérios do Qualis de Periódicos – Área de 
Psicologia” 1], do ano de 2009:

“A mudança para as novas diretrizes de avaliação do s periódicos fixadas pelo CTC está
ocorrendo ao longo do segundo ano do triênio 2007-2 009. A Área de Psicologia está se 
ajustando aos novos critérios em uma transição grad ual, de forma a evitar 
descontinuidade no processo de aperfeiçoamento das revistas e incremento da 
produção dos Programas.”

A Comissão reforçava que a avaliação de periódicos não deveria ser 
entendida isoladamente, mas sim no contexto da aval iação dos programas de 
pós-graduação do país.

[1] Critérios do QUALIS – Psicologia – 2009. Recuperado em 28 de outubro de 2010, de 
http://www.anpepp.org.br/dir-2008/avaliacao/2009%20-%20QUALIS%20PSICOLOGIA%20-
%20CRITERIOS.doc
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Breve Histórico

No ano de 2009, considerando as mudanças no sistema  de avaliação 
CAPES/ANPEPP, que poderia alterar o panorama das re vistas na LILACS, o 
processo de permanência e inclusão de novos títulos  é desvinculado da 
Avaliação CAPES/ANPEPP.

No mesmo ano, a área de Psicologia recebe autonomia  para avaliar, também, 
os títulos de Psicologia dos demais países da Améri ca Latina e Caribe.

Ainda em 2009, a BIREME pede à Biblioteca do IP a in dicação de um 
representante de área junto à LILACS. O nome de Acác ia Aparecida Angeli 
dos Santos, na qualidade de coordenadora científica  da BVS-Psi, é
recomendado. Acácia participou de reunião em 09 de novembro de 2009 na 
qual a BIREME solicitou à área a revisão e a avaliaç ão de novos títulos para a 
base de dados. O resultado deveria ser apresentado na reunião anual de 2010, 
prevista para 26 de novembro de 2010. 
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Breve Histórico

• No ano de 2010, a Coordenação Técnico Científica da  BVS-Psi recomendou 
a formação de um Grupo de Trabalho (GT) com um part icipante da 
Associação Brasileira de Editores Científicos de Ps icologia (ABECiPsi) e 
membros indicados pelas entidades do FENPB, que com põem o Comitê
Consultivo da BVS-Psi.

• O GT foi formado por Vera Blondina Zimmermann (Asso ciação Brasileira de 
Psicoterapia), Roberta Gurgel Azzi (ULAPSI/Coordena ção Técnico-Científica 
da BVS-Psi ULAPSI), Fabian Javier Marin Rueda (ABEC iP), Anna Elisa de 
Villemor-Amaral (Associação Brasileira de Rorschach  e Métodos Projetivos), 
Acácia Aparecida Angeli dos Santos (Conselho Federa l de 
Psicologia/Coordenação Técnico-Científica da BVS-Ps i ULAPSI Brasil), Julieta 
Maria de Barros Reis Quayle ( Associação Brasileira  de Neuropsicologia) e 
Maria Imaculada Cardoso Sampaio (Coordenação Técnic o-Científica da BVS-
Psi ULAPSI e BVS-Psi ULAPSI Brasil).
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Breve Histórico

• A equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite, utiliza ndo os critérios LILACS,    
reavaliou os 71 títulos indexados pela ReBAP. O rel atório final dessa 
avaliação foi levado para à reunião do GT, no dia 12  de agosto de 2010, para 
que o Grupo pudesse analisar os casos que geraram d úvidas, além de decidir 
sobre os novos títulos.

• Após contato dos bibliotecários com editores para c ertificação do estágio da 
publicação, foram excluídos os títulos interrompido s e atrasados reduzindo 
para 58 o número de revistas. Na mesma oportunidade  foram avaliados e 
incluídos mais quatro (4) novos títulos, perfazendo  o total de 62 revistas 
indexadas na LILACS pela rede de Psicologia.  

• No início de 2011 a BIREME pediu à rede de Psicologi a que assumisse mais 
dois (2) títulos da área que estavam sendo indexado s por bibliotecas de 
outras redes. Assim, em fevereiro de 2011 a rede de  psicologia é responsável 
pela indexação de 64 título de Psicologia
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Breve Histórico

• No início de 2011,  Ana Paula Porto Noronha substit ui a Acácia Aparecida 
Angeli dos Santos na Coordenação Técnica da BVS-Psi  e, consequentemente, 
no Comitê LILACS Brasil.
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Perspectivas

• A próxima etapa de trabalho do GT prevê a revisão e  definição dos critérios 
para indexação das revistas de Psicologia com base nos critérios LILACS e 
sugestão da equipe da Biblioteca Dante Moreira Leit e. 

• A partir dos critérios definidos pelo novo GT, a se r formado, serão avaliadas 
as revistas que estão no PePSIC e no SciELO para in clusão de novos títulos 
na LILACS.

• Dessa forma, a Psicologia propõe uma forma sistemát ica para atualização 
dos títulos, procurando contribuir com o trabalho d a LILACS e mantendo a 
representatividade da área na base de dados. 

• Enquanto o GT não é formado, as revistas que solicit am indexação na 
LILACS são avaliadas pela equipe da Biblioteca do I P, segundo os critérios 
LILACS, e a avaliação de conteúdo e decisão final s obre a inclusão fica sob a 
responsabilidade da Coordenação Técnico Científica da BVS-Psi.


