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Editorial:
A revista Arquivos em Odontologia, fundada em 1964, é considerada uma das primeiras publicações
científicas brasileiras da área. Inicialmente, a revista recebeu o nome de Arquivos do Centro de Estudos da
Faculdade de Odontologia da Universidade de Minas Gerais. A partir do ano de 1997, passou a ser designada
pelo nome atual. A revista visa promover e divulgar a produção intelectual no campo da saúde e da educação
em Odontologia, avaliando e publicando artigos originais de pesquisa básica e aplicada.
A Arquivos em Odontologia está indexada nas bases bibliográficas BBO, LILACS, LATINDEX
e EBSCO, sendo classificada como Qualis B3 (Interdisciplinar) e B4 (Odontologia) pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), refletindo a qualidade dos artigos publicados e a
importância da revista no cenário nacional. A revista utiliza o sistema double blind peer review (revisão por
pares) para garantir uma avaliação justa da qualidade da pesquisa.
A partir do ano de 2010, devido ao aumento do acesso de conteúdos na Internet, passou a ser editada
somente em formato eletrônico. Os artigos publicados são disponibilizados gratuitamente a todos que se
interessem por assuntos ligados à Odontologia através da plataforma Sistema Eletrônico de Editoração de
Revistas (SEER) (https://seer.ufmg.br). Além de uma maior visibilidade de seu conteúdo, a implantação
da plataforma visa agilizar o processo de revisão por pares, garantindo um menor tempo de tramitação. O
conteúdo da revista também pode ser acessado a partir do website da Faculdade de Odontologia da UFMG
(https://www.odonto.ufmg.br/revista-arquivos-em-odontologia/) e através do catálogo de revistas eletrônicas
de Odontologia – RevOdonto (https://revodonto.bvsalud.org).
A revista é vinculada ao Colegiado de Pós-Graduação em Odontologia da UFMG que, neste ano
de 2017, inicia as comemorações dos seus 40 anos. Na última Avaliação Quadrienal (2013-2016) realizada
pela CAPES, o Programa recebeu a nota 7, em uma escala de 1 a 7, consolidando o perfil de excelência
internacional do Programa. Também neste ano, a Faculdade de Odontologia da UFMG comemora seus 110
anos de existência. Para marcar este momento, a revista Arquivos em Odontologia passa a apresentar novos
formato e logomarca. Além disso, o sistema de tramitação on-line e a publicação dos artigos em fluxo contínuo
possibilitará a disponibilização mais rápida dos trabalhos aceitos. Diante desses avanços, a Arquivos em
Odontologia se moderniza, mas procura sempre manter sua essência e excelência na publicação de artigos de
interesse de pesquisadores de Odontologia e áreas afins.
Assim, contamos com a participação de todos para continuarmos desempenhando nosso papel de
relevância na divulgação de artigos de alta qualidade metodológica, sempre preocupados com o desenvolvimento
científico e tecnológico da Odontologia e da prática baseada em evidências.
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