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Editorial

A atuação da Capes, no que diz respeito a todas as suas linhas de ação – avaliação da pós-
graduação, programas no país e exterior, programas de cooperação internacional –, baseia-se na
intensa participação de consultores acadêmicos, escolhidos dentre profissionais com comprovada com-
petência em pesquisa e ensino de pós-graduação. Os representantes de área são consultores de alto
nível designados para, durante um período de três anos, auxiliar a Capes no planejamento e na execu-
ção de suas atividades e na coordenação da participação dos consultores acadêmicos junto a esta
entidade. O atual representante da área da Odontologia é o Prof. Dr. Nei Soares de Araújo, docente da
Universidade de São Paulo.

Ao findar o ano de 2005, o Programa de Pós-Graduação em Odontologia da ULBRA recebeu o
parecer favorável da Capes à implementação do Curso de Doutorado na referida área. Respaldado
pela excelência dos Cursos de Mestrado, o Programa propôs um curso de notada distinção, no qual o
doutorando construirá o conhecimento com sólidas bases sociológicas, filosóficas e didáticas. A propos-
ta foi reconhecida como inovadora, sustentável e promissora, visto que se alinha às novas concepções
do ensino odontológico.

Neste contexto, a Stomatos renova-se como instrumento de qualificação das atividades acadê-
micas. As recentes modificações da revista agregam-se às virtudes da nova proposta, disponibilizando-
se o veículo no ascendente processo de divulgação da produção intelectual dos inúmeros Programas
do país.
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