
Editorial

O
ano de 2007 foi importante na história de Psicologia em Revista,
classificada, pelo Comitê de Avaliação Capes/Anpepp, como “A nacional”.
Os diferentes profissionais que acompanham sua execução não deixaram

de ver, nessa avaliação, o reconhecimento de um trabalho dedicado ao contínuo
aprimoramento do seu processo editorial. Cuidamos, especialmente, da
qualidade e atualidade dos textos a serem publicados, o que implica criteriosa
seleção de pareceristas para cada manuscrito que nos chega. Acompanhamos
cada fase da edição, da revisão à diagramação e impressão dos textos, de modo
a assegurar fidelidade ao conteúdo proposto pelos autores. Preocupamo-nos,
também, em fazer a revista chegar ao maior número possível de leitores e,
assim, sua divulgação tem sido fortalecida por sua inclusão em várias bases de
dados e indexadores, nacionais e internacionais. A equipe envolvida nesse
trabalho ultrapassa a Comissão Editorial e precisa ser lembrada neste momento.
Aos autores, aos pareceristas, aos profissionais da editora e da biblioteca da
PUC Minas, aos membros das diferentes comissões editoriais compostas ao
longo desses anos, agradecimentos sinceros pela rede de parcerias que
estruturamos. Agradecimentos especiais à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação da PUC Minas, instância responsável pela liberação dos recursos
que sustentam a existência de nossa revista e de onde emana permanente
incentivo à sua continuidade. Talvez porque, mais que as diretrizes que norteiam
o Instituto de Psicologia e a missão de Psicologia em Revista, sua trajetória
reforce alguns princípios históricos da PUC Minas, como a seriedade e a ênfase
na responsabilidade. Convidamos, então, nossos leitores a percorrerem mais
este número, observando a variedade dos temas, das áreas da psicologia
contempladas e das instituições de pertencimento dos autores. Notarão que a
maioria dos textos é escrita em co-autoria, demonstrando a forte tendência
atual de busca de um real intercâmbio nas produções científicas, sem perda da
qualidade do que se produz. Como parte de nossa política editorial, terão
contribuições de autores internacionais, como Alfredo Zenoni e Hebe Tizio,
cada qual partilhando o que desenvolvem em suas áreas de pesquisa. Desejamos
que mais este contato com Psicologia em Revista lhes seja proveitoso e os convide
ao envio de trabalhos que enriqueçam nossas novas publicações.
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