
Editorial

O
s leitores de Psicologia em Revista têm acompanhado as mudanças pelas
quais a revista tem passado, todas no sentido de torná-la cada vez melhor.
Nos dois últimos números eles puderam testemunhar os agradecimentos

que apresentamos, nos editoriais, às várias instâncias da PUC Minas que dão
suporte e ajudam a operacionalizar seu dinamismo: Pró-reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação, Biblioteca e Editora PUC Minas. Puderam, ainda, observar
que CNPq e Fapemig destinaram recursos à revista no ano de 2007, num
gesto de confiança e credibilidade no trabalho que desenvolvemos. Neste
primeiro número de 2008, o Editorial se torna o espaço privilegiado para
informar aos nossos leitores algumas alterações na forma de funcionamento e
estruturação deste periódico: este é o nosso último número impresso; depois
dele passaremos ao modo de funcionamento de revista eletrônica e, a partir de
2009, contaremos com três edições ao ano. Essa decisão se sustenta em alguns
pilotis: ajustes importantes que permitirão acompanhar os novos critérios de
avaliação propostos pelo Comitê Avaliador dos periódicos, de modo a
mantermos o nível de avaliação a que chegamos e até buscarmos sua elevação;
utilização de software de gestão editorial, favorecendo a submissão dos
manuscritos e o seu trâmite junto aos pareceristas; a importância do livre acesso
às informações como as que publicamos, de modo a garantir sua maior utilidade;
adequação às condições econômicas a que está submetida a revista. Nossa missão
de abertura às diversas tendências teóricas e às mais variadas práticas, clássicas
ou emergentes, no Brasil e no exterior, vigentes nos campos da Psicologia,
continua. Nosso objetivo de ser um elo entre os membros da comunidade
científica, refletindo sua pluralidade e promovendo a interlocução com outros
saberes, no campo das ciências humanas e sociais, prossegue. As alterações
apenas ampliam, então, nossa possibilidade de chegar a diferentes rincões, agora
com três edições ao ano. Nesse contexto em que se abre espaço para maior
número de textos publicados, contamos com que autores criteriosos continuem
desejando caminhar conosco.
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