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Editorial
Programas de Pós-Graduação: não à obsolescência

A produção científi ca na área da Odontologia (em especial periódicos internacionais) 
segue um princípio fundamental: a lei de Bradford. Segundo este autor, se periódicos 
científi cos forem ordenados em ordem decrescente de produtividade de artigos sobre 
determinado tema, estes poderão ser divididos em um núcleo de periódicos mais 
particularmente dedicados ao assunto e em vários grupos, contendo o mesmo número 
de artigos que o núcleo. Os artigos submetidos e aceitos por periódicos apropriados 
atraem mais e mais artigos, no decorrer do desenvolvimento da área de assunto. Se o 
assunto continua a se desenvolver, emerge um núcleo de periódicos, que corresponde aos 
periódicos mais produtivos em termos de artigos, sobre o tal assunto. Cientes (ou não!) 
deste ciclo, os pesquisadores que produzem informações e submetem-nas à apreciação 
da comunidade científi ca estão determinando o que é e o que não é ciência.

No Brasil, A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação e possui um  sistema 
de avaliação continuamente aperfeiçoado. O Qualis (uma lista de veículos utilizados para 
a divulgação da produção intelectual dos programas de pós-graduação stricto sensu) 
fundamenta o processo de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação.

Ao entendermos o processo da produção (e divulgação) científi ca, torna-se mais 
fácil compreender os parâmetros que regem os critérios de valoração de um Programa 
de Pós-Graduação, o que talvez deva ser critério de seleção para o ingresso (discente) e 
a permanência (docente). Sob minuciosa análise, a regulação deste “mercado” já assim 
o faz. No berço da produção intelectual não há lugar para a obsolescência, tampouco 
para o desconhecimento.

                


