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Editorial 

 

A Revista Temas em Psicologia entrega para sua comunidade mais um número de sua 

coleção com imensa alegria. Como um importante veículo de disseminação do conhecimento, em 

2012, revelou mais uma vez o cumprimento de seus objetivos científicos para o avanço do 

conhecimento. Além disto, revelou sua maturidade com a mudança em sua equipe editorial. Este 

número, ainda com muitos artigos editados e acompanhados pelo excelente editor Dr. Gerson 

Tomanari, fecha um ciclo da Revista e abre novas possibilidades. Dar seguimento ao brilhante 

trabalho de Gerson tem sido realmente um desafio para nossa equipe, mas nos colocamos na 

tarefa com bastante motivação. Obrigada, Gerson, pela disposição em continuar colaborando, 

precisaremos sempre e muito de sua parceria produtiva! 

Agradecemos a acolhida calorosa e plena de motivação que recebemos ao assumir a 

Revista em agosto de 2012, especialmente por parte da comunidade, da diretoria e do conselho da 

SBP. Tem sido um grande desafio que encaramos com garra e muita expectativa. Publicar na 

Temas em Psicologia sempre foi uma conquista de nossos mestres e modelos. Sermos editores 

deste importante veículo de divulgação da excelente pesquisa que se faz neste país é mais uma 

etapa a ser cumprida na nossa carreira pela produção do conhecimento. E esperamos aplicar 

nesta etapa o que vimos aprendendo ao longo do caminho e realizar esta tarefa com muito 

sucesso!  

Desde agosto muitas tarefas tem sido desempenhadas pela equipe da Revista Temas em 

Psicologia e muitas metas ainda se colocam em cumprimento. Entre elas, listamos e já 

começamos a executar:  

- Implantamos o cargo de editor júnior, de uma comissão executiva científica (editores 

associados por área) e de novos conselheiros; 

- Implementamos o número Digital Object Identifier (DOI) nos artigos publicados a partir 

desta edição, garantindo uma marcação inequívoca para os manuscritos;  

- A Revista tem o seu próprio domínio e sítio na internet, que pode ser acessado diretamente e 

encontrado via sistemas de busca <www.temasempsicologia.org>; 

- Todos os dados da Revista estão sendo disponibilizados, incluindo os artigos publicados desde 

o primeiro número; 

- Todos os artigos aceitos terão publicação imediata à sua finalização gráfica e aceitação da 

versão a ser publicada pelos autores no sítio (Ahead of print);  

- Conquistamos a indexação na LILACS: Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud 

da BIREME;  

- Organizamos uma lista de indexadores e elaboramos um modelo de carta para ser enviada a 

cada um deles, com o objetivo de ampliar a inclusão e a disseminação da Revista em diversas 

bases de dados internacionais;  

http://www.temasempsicologia.org/
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- Reorganizamos as políticas de tramitação de manuscritos e normas de submissão, buscando 

reduzir o tempo de processamento dos manuscritos; 

- Realizamos uma reunião do novo conselho/comissão editorial durante a Reunião Anual em 

outubro/2012 com a presença expressiva e interessada de vários membros novos; 

- Oferecemos um curso na Reunião Anual em 2012 sobre produção científica; 

- Convidamos colegas brasileiros e estrangeiros para submissão de manuscritos e composição 

do quadro de conselheiros e consultores ad hoc; 

- Aceitamos proposição de números temáticos especiais e dossiês, com cronograma 

preestabelecido de apresentação, tramitação e entrega da versão final;  

- Revisamos os números e dossiês temáticos em curso; 

- Organizamos um plano de metas para 2013 e anos vindouros, com aumento da periodicidade 

da revista e a tradução dos artigos aceitos para o inglês com certificação de tradutores 

reconhecidos. 

A criação do cargo de Editor Júnior e de uma Comissão Executiva Científica tem como 

objetivo incorporar ao trabalho na Revista pesquisadores jovens (recém-doutores) ou em formação 

(doutorandos). Esta ação tem por base a evidência de que estes colegas têm apresentado 

dedicação e interesse na produção de conhecimento, por meio de participação ativa em outras 

revistas coordenadas anteriormente pela Editora. Com o apoio permanente da Editora-Chefe, 

poderão aprender as novas tarefas e se constituírem em editores no futuro.  

O novo Editor Júnior é Bruno Figueiredo Damásio e a Comissão Científica Editorial está 

composta pelos seguintes pesquisadores: Carla Guanaes Lorenzi; Carmem Beatriz Neufeld; 

Debora de Hollanda Souza; Hudson de Carvalho; Luísa Fernanda Habigzang; Juliane Callegaro 

Borsa; Maria Clara Pinheiro de Paula Couto; Normanda Araujo de Morais e Paula Debert. 

            Agradecemos a todos que colaboram com a nossa Revista e nos oferecem seu voto de 

confiança para o aperfeiçoamento de nosso trabalho. Contamos com o apoio desta excelente 

comunidade e esperamos que possam contar sempre conosco também.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

Bruno Figueiredo Damásio    Sílvia H. Koller 

                                         Editor-Júnior           Editora-Chefe 

 

 


