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ATA DE REUNIÃO  

 

 

 

Assunto:Reunião do Conselho Editorial e Científico da Revista 

Entre Aspas e do Conselho de Boas Práticas do Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia, instituído por meio do Decreto Judiciário n. 

176, de 04/03/2020. 

Local: Lifesize 

Videoconferência 

Horário:  

09:00h às 10h40 

Data:04/10/2021 

Participantes:  

 

 Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto - Presidente do Conselho Editorial e 

Científico; 

 Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho, Coordenadora-Geral da Unicorp; 

 Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer; 

 Juiz Marcelo José Santos Lagrota Félix; 

 Juiz Adrianno Espíndola Sandes; 

 Juiz Paulo Roberto Santos Oliveira; 

 Juiz Pablo Stolze Gagliano; 

 Juiz Ricardo Augusto Schmitt; 

 Thaís Felippi Pimentel – Diretoria de Primeiro Grau. 

 Tuany Silva Andrade - Secretária-Geral da Unicorp. 

 Priscilla Fortunato – UNICORP. 

 

 

Registro Fotográfico 

 
 

Atividade 

 

Aos 04 dias do mês de outubro do corrente ano, compareceram à reunião por videoconferência, 

data:23
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realizada pelo aplicativo Lifesize, às 9h, o Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto - 

Presidente do Conselho Editorial e Científico; a Juíza de Direito Rita de Cássia Ramos de Carvalho – 

Coordenadora-Geral da Unicorp, além dos Magistrados e servidores acima indicados, para reunião 

ordinária do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas. Ausentes justificadamente o Juiz de Direito 

Fábio Alexsandro Costa Bastos, a Assessora Luciana de Oliveira Monteiro, e o Secretário de 

Planejamento e Orçamento, Sr. Pedro Silva Vivas. 

 

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Presidente do Conselho Editorial da 

Revista Entre Aspas, iniciou a assentada cumprimentando os participantes da reunião e passando a 

palavra para a Coordenadora-Geral da Unicorp, a Juíza Rita de Cássia Ramos. 

 

A Coordenadora-Geral da Unicorp, Juíza Rita de Cássia Ramos Carvalho, inicia a sua fala 

apresentando os dois primeiros pontos da pauta, fazendo a leitura do cronograma realizado em 

2020/2021, para a 8ª Edição da Revista Entre Aspas, e a apresentação da projeção do calendário para 

a 9ª Edição, com base no cronograma da edição anterior. Após, passou a palavra ao demais membros 

do Conselho Editorial, e todos concordaram com o calendário apresentado, qual seja: 

 

 04.10.2021 – Deliberação de elaboração do edital; 

 08.11.2021 – Reunião de revisão final do edital; 

 30.11.2021 – Prazo limite para tradução do edital nas línguas inglesa e espanhola e 

encaminhamentos para os membros do Conselho revisarem até a próxima reunião; 

 06.12.2021 – Reunião de ajustes para publicação do edital e definição dos convidados para 

expedição dos convites; 

 13.12.2021 – Publicação do edital: 

- Data limite de submissão de artigos 13/03/2022 

- Divulgação dos resultados no site da UNICORP 13/06/2022 

 17.12.2021 – Envio dos convites para juristas indicados pelos membros do Conselho; 

 13.06.2022 - Divulgação dos resultados no site da UNICORP; 

 10.08.2022 – Lançamento da 9ª Edição da Revista na semana em que se comemora o dia do 

Magistrado. 

 

A Coordenadora-Geral da Unicorp, a juíza Rita de Cássia Ramos Carvalho, após a anuência de 

todos em relação ao tópico anterior, passou para o terceiro ponto da pauta, qual seja, a escolha do 

tema a ser abordado na 9ª Edição da Revista Entre Aspas. Foram aventados os seguintes temas:  

1- Direito, Democracias e Riscos; 

2- Direito em Tempo de Inovação; 

3- Impactos da pandemia nas relações de consumo; 

4- Direito, democracia e inovação; 

5- Direito, inovações e riscos; 

6- Direito, democracia e riscos em tempo de inovação; 

7- Direito, justiça e riscos em tempo de inovação; 

8- Direito Público e Direito Privado em expectativa pós pandêmica; 

9- Direito e Justiça: expectativas e riscos em tempo de inovação. 

 

Após diálogos, o Conselho Editorial e Científico da Revista optou pelo tema 09 - Direito e Justiça: 

expectativas e riscos em tempo de inovação. 

 

A Coordenadora-Geral da Unicorp, juíza Rita de Cássia Ramos Carvalho, abriu a próxima 
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pauta da reunião, referente a possibilidade de indexação em portais de busca, passando a palavra para 

a Servidora Priscilla Fortunato.  

 

A servidora Priscilla Fortunato informou que, diante do resultado da pesquisa realizada (Scielo, 

Google Acadêmico, Scorpus e Web of Sience - base de dados do Journal of Citation Report) o único 

indexador ao qual seria possível realizar a indexação da Revista de imediato seria o Google 

Acadêmico.  

 

A Coordenadora-Geral da Unicorp, a juíza Rita de Cássia Ramos Carvalho indagou se todos 

estavam de acordo com a inclusão da Revista a curto prazo no Google Acadêmico, o que foi 

assentido por todos presentes. Suscitou então o último ponto da pauta, qual seja, a verificação da 

viabilidade de obtenção de classificação Qualis, passando novamente a palavra à Servidora Priscilla 

Fortunato, para apresentar os critérios encontrados. 

 

A Servidora Priscilla Fortunato apresentou os critérios da Portaria nº 145, de 10 de Setembro de 

2021 (dispõe sobre Qualis Periódicos, seus objetivos e finalidade), ressaltando a finalidade exclusiva 

de se fornecer subsídios para a avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil. 

 

Após diálogos, fixou-se entendimento no sentido de que não seria possível a obtenção da 

classificação Qualis para a Revista nesse primeiro momento, somente desenvolvendo um projeto de 

médio à longo prazo.    

 

Nesse sentido, o Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto informou que, havendo 

aquiescência da Presidência do TJBA, e da Reitoria da UNICORP, poderá pleitear, futuramente, 

junto ao proprietário da UNIFTC,  Gervásio Menezes Oliveira, a possibilidade de vinculação da 

revista "Entre Aspas" aos cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito da aludida Universidade, 

a fim de suprir critério estabelecido pela Portaria CAPES nº 145,  de 10 de setembro de 2021. 

 

A Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho informou que todos os pontos da pauta foram 

devidamente tratados. 

  

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto agradeceu a todos e encerrou a reunião. 

 

DELIBERAÇÕES: 

 

 Elaboração de minuta do edital da 9ª edição da Revista Entre Aspas e envio por e-mail para 

revisão dos membros do Conselho Editorial e Científico; 

 Indexação da 8ª Edição da Revista Entre Aspas no Google Acadêmico; 

 Próximas reuniões: 08/11/2021 e 06/12/2021.  

 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião por videoconferência. Eu, Priscilla Viana 

Fortunato, servidora, lavrei a presente Ata de Reunião. 
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ANEXO 

 

1 CRITÉRIOS DE INDEXAÇÃO EM PORTAIS DE BUSCA: 

 1.1 Critérios para Indexação da Scielo: 

• Para o processo de indexação, é necessário ter vínculo com as instituições de 

fomento (CAPES, CNPQ, FAPESB, etc) pesquisa ligada a institutos, faculdades e 

universidades. 

• O órgão precisa fomentar pesquisa cientifica de interesse público. 

• É preciso ter vínculo com IES (Instituto de Ensino Superior) 

 1.2 Critérios para Indexação no Google Acadêmico: 

• Abrir uma conta Gmail para o periódico. 

• No Google Acadêmico criar perfil no MyCitations para o periódico. 

• Entrando na conta configure com os dados da sua publicação, mencionando as 5 

áreas de interesse mais em evidência para a recuperação do periódico na Internet. 

• Coloque uma foto, como sugestão a capa do periódico para ser reconhecido. 

• Faça a seleção manual dos trabalhos publicados na Internet referente as edições 

publicadas e adicione no MyCitations. 

 1.3 Critérios para o Scorpus: 

 - Pré-análise: 

• Descrição pública do processo de avaliação por pares 

• Ser publicado com regularidade e ter ISSN 

• Ter os títulos e abstracts em inglês e as referências em alfabeto latino 

• Ter uma declaração pública referente à ética editorial 

 - Política do periódico: 

• Política editorial convicente 

• Tipo de avaliação por pares 

• Diversidade geográfica de editores 

• Diversidade geográfica de autores 

 - Conteúdo 

• Contribuição acadêmica para a área 

• Clareza dos resumos 
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• Qualidade e conformidade com a declaração de foco e escopo do periódico 

• Legibilidade dos artigos 

 - Reputação do periódico 

• Citação dos artigos do periódico na Scopus 

• Reputação do editor 

 - Regularidade na publicação 

• Sem atrasos ou interrupções no histórico de publicações 

 - Disponibilidade online 

• Conteúdo completo do periódico disponível online 

• Website em inglês disponível 

• Qualidade do website do periódico 

  1.4 Critérios Web of Sience (base de dados do Journal of Citation Report) 

• Triagem inicial: ISSN ( International Standard Serial Number); Título da revista 

alinhado com o ISSN; Editor de periódicos; URL da revista; acesso ao conteúdo e 

política de revisão por pares e detalhes do contato. 

• Triagem editorial: conteúdo acadêmico original; títulos e resumos dos artigos em 

inglês, informação bibliográfica, clareza de linguagem, frequência de publicação 

explícita e em conformidade com o cronograma estabelecido; funcionalidade do site 

(sistema de navegação); possuir declaração de ética; detalhes da afiliação editorial e dos 

autores. 

• Avaliação editorial (qualidade): composição do conselho editorial; validade das 

declarações; revisão por pares; relevância do conteúdo, detalhes do suporte;  adesão às 

normas editoriais; distribuição do autor e citações na literatura. 

• Avaliação Editorial (impacto): Análise comparativa de citações; análise de citação 

do autor; análise de citação do conselho editorial; significado do conteúdo. 

 

2 CRITÉRIOS PARA A OBTENÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO QUALIS, CONFORME 

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO 

DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES): 

PORTARIA Nº 145, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

DEFINIÇÃO, OBJETIVOS E FINALIDADE 

Art. 2º O Qualis Periódicos é o conjunto de procedimentos de classificação de periódicos a partir 

de fatores de impacto relacionados à produção intelectual dos programas de pós-graduação 

stricto sensu no Brasil, com a finalidade exclusiva de fornecer subsídios para sua avaliação. 

Art. 3º São princípios que regem o Qualis Periódicos: 
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I - exclusividade de utilização para a avaliação da pós-graduação stricto sensu no Brasil; 

[...] 

CAPÍTULO II 

ESTRATIFICAÇÃO DO QUALIS PERIÓDICOS 

Seção I 

Delimitação do objeto 

Art. 6º O universo de periódicos sujeitos aos procedimentos referidos nesta Portaria corresponderá 

ao conjunto de dados informados pelos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil 

na Plataforma Sucupira, relativos ao quadriênio da avaliação em curso. 

[...] 

Seção II 

Condições e requisitos mínimos e os estratos do Qualis Periódicos 

Art. 7º São condições e requisitos mínimos para a estratificação, cumulativamente: 

I - o periódico deve possuir cadastro ativo em algum dos indicadores referidos1 nesta Portaria; e 

II - o periódico deve comprovar o cumprimento de todas as exigências de boas práticas editoriais, 

tendo como referencial os critérios disponíveis na COPE (publicationethics.org) ou nas bases de 

dados utilizadas pelo Qualis Periódicos, bem como dos critérios já consolidados pelas Áreas para 

referenciar boas práticas constantes do Relatório do Qualis Periódicos da respectiva Área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 QR1: uso do Cite Score, obtido a partir da base de dados Scopus e da base de dados Journal of Citation Report 

(JCR) / QR2: uso exclusivo dos índices h5 ou h10 gerados por meio da ferramenta de busca Google Metrics – Google 

acadêmico 
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