
EDITORIAL

Uma nova fer ra men ta de con sul ta para o pes qui sa dor na POB:
como en si nar, pes qui sar, re di gir e pu bli car

Os pro gra mas de pós-gra du a ção ofe re ci dos nas ins ti tu i ções de en si no bra si le i ras
vi sam ao tão di vul ga do – e qua se ina tin gí vel – per fil de ex ce lên cia pro pos to pela CAPES.
Den tre os cri té ri os atu a is com os qua is se ana li sam as pro pos tas dos nos sos pro gra mas, 
deve-se des ta car a con sis tên cia en tre área bá si ca, áre as de con cen tra ção e li nhas e pro -
je tos de pes qui sa. Pa re ce ló gi co que qual quer que seja a pro pos ta de pro gra ma para um
cur so de pós-gra du a ção, esta de ve rá apre sen tar co e rên cia en tre os com po nen tes do
pro gra ma re la ci o na dos à es tru tu ra aca dê mi ca e à in fra-es tru tu ra fí si ca ofe re ci da, no in -
tu i to de ex pres sar com pe tên cia e boas in ten ções jun to à co mu ni da de. 

Os in te gran tes do cor po do cen te de ve rão es tar à al tu ra da es pe ci fi ci da de e da
abran gên cia das suas res pec ti vas áre as de con cen tra ção, aten den do às ne ces si da -
des das dis ci pli nas do pro gra ma. Par ti ci par de even tos na área bem como em co mi -
tês e ór gãos de pes qui sa e en si no no as ses so ra men to das co mis sões de pós-gra du a -
ção é tido como uma boa prá ti ca.

O cor po dis cen te, além de pos su ir di men são com pa tí vel com as ca rac te rís ti cas do
pro gra ma ofe re ci do, deve ser es ti mu la do a pro du zir ar ti gos e a apre sen tá-los em re u -
niões das mais va ri a das na tu re zas, de modo a de sen vol ver uma pro du ção ci en tí fi ca
in di vi du al ou em par ce ria com do cen tes.

Com to das as suas ener gi as in ves ti das na re a li za ção de sua mis são, e con tan do
com apo io da Col ga te, a SBPqO ofe re ce aos seus le i to res e a toda a co mu ni da de aca -
dê mi ca um su ple men to cujo ob je ti vo é ser um Ca der no de Con sul tas do Pes qui sa dor.  
Ten do em vis ta a mis são de pro mo ver am pla men te o de sen vol vi men to, o aper fe i ço a -
men to e a di vul ga ção da pes qui sa na ci o nal, esta edi ção traz uma sé rie de as sun tos
de in te res se aos pro gra mas de pós-gra du a ção, in de pen den te men te da es pe ci fi ci da -
de e da abran gên cia de suas áre as de con cen tra ção e de suas li nhas de pes qui sa.

Apro ve i tan do a ex tra or di ná ria ex pan são do in te res se em pes qui sa e na pu bli ca -
ção ci en tí fi ca ex pe ri men ta da ao lon go dos úl ti mos anos, tor nou-se im pe ri o so di vul -
gar tex tos re fe ren ci a is, des ti na dos a fa ci li tar ao pes qui sa dor pós-gra du an do o cum -
pri men to dos prin cí pi os até aqui es ta be le ci dos.

A ta re fa, ago ra con clu í da, re pre sen tou um gran de de sa fio e con tou com inú me ros
co la bo ra do res para dis cu tir sin te ti ca men te al guns dos prin ci pa is fa tos que en vol -
vem a mis são da pós-gra du a ção. Alguns tex tos fo ram or ga ni za dos, e ou tros, es pe ci -
al men te pro du zi dos para esta edi ção, os qua is ser vi rão para apre sen tar ou se di men -
tar con ce i tos. 

A SBPqO sen te-se hon ra da em pro du zir este su ple men to que visa a ga ran tir o de -
sen vol vi men to for mal e con ce i tu al da pes qui sa, do en si no e da re da ção ci en tí fi ca,
sem pre ob ser van do os prin cí pi os éti cos en vol vi dos na exe cu ção e na au to ria, bem
como na apre sen ta ção dos acha dos ex pe ri men ta is.

Cer ta men te os tex tos aqui pu bli ca dos con tri bu i rão de ci si va men te para a for ma -
ção dos pes qui sa do res e para o apri mo ra men to de sua prá ti ca diá ria.
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