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Prezados Leitores,

Neste número, apresentamos os professores João 
Carlos Ferrari Corrêa, diretor de pesquisa e coordenador 
do programa de mestrado em Ciências da Reabilitação da 
Universidade Nove de Julho, e Luis Vicente de Oliveira 
Franco, docente do referido programa, que fazem um 
importante relato sobre o papel da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
na expansão e na consolidação da pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado). Iniciam com breve históri-
co da evolução e importância das atividades desse órgão 
que proporciona uma avaliação contínua dos programas 
de pós-graduação, divulgação da produção científica, in-
vestimentos na formação de recursos humanos no País e 
no exterior e promoção da cooperação científica nacional 
e internacional.

Os autores afirmam que, atualmente, existe uma 
extensa rede de atividades acadêmico-universitárias que 
levam a chancela da CAPES e ressaltam que, nos últimos 
sete anos, foram criados 872 novos cursos de mestrado e 
492 de doutorado. O número de alunos matriculados nesse 
período aumentou em 30 mil no mestrado e 19 mil no dou-
torado, tendo praticamente triplicado o número de mes-
tres e de doutores entre 1996 e 2003. 

Outra importante contribuição é o destaque dado à 
classificação de veículos de divulgação da produção in-
telectual (bibliográfica) dos programas de pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado), no que se refere à cir-
culação e à qualidade, por área de avaliação, utilizada pela 
CAPES para consolidar o processo de avaliação da pós-
graduação nacional. 

Destacam ainda que, conforme deliberação do 
Conselho Técnico Científico – CTC/CAPES em 16 e 
17/04/2008, a escala de classificação dos periódicos divul-
gados no Qualis das áreas passará a ser composta de oito 
estratos, a saber: A1 (o mais elevado), A2, B1, B2, B3, B4, B5, 
C (com peso zero).

Nesta edição, trazemos também diferentes estudos 
originais externos, que visam à qualidade científica e à 
interação de diferentes centros de pesquisa. Os objetivos 
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que norteiam esta publicação estão pautados 
por um contínuo crescimento do padrão quali-
tativo para buscar uma indexação com critério 
de excelência que, certamente, dará importante 
contribuição à comunidade científica nacional e 
internacional.

Boa leitura,

Sandra Kalil Bussadori
Editora científica


