
Editorial 

Com grande satisfação li Comissão Editorial e li Diretoria da SBr concluíram mais um 

volume do periódico Temas em Psicologia da S8?, referente ao ano de 1999. 

Seguindo a hist6ria dos últimos volumes editados, a concretÍZIlyãodo prw.:essode publi

cação dos periódicos desta Sociedade Científica só foi possivel graças ao esforço conjunto e 

continuado da Comissão Editorial c Diretoria da SBP, do Conselho Editorial. dos Consultores 

Externos e dos Autores. Também de forma semelhante à história anterior, li finalização deste 

volume não foi isenta de muitas dificuldades de diven;lIs naturezas. Deste universo poderiam ser 

destacados os sérios limites fmanceiros, li falta de infra-estrutura e de recursos (material e 

humano), arenovação de membros da Comissão Editorial, os atrasos significativos nas respostas 

por parte de alguns autores e consultores, as mudanças no processo de avaliação dos manuscritos 

(para garantir um critério de apreciação, por parte dos especialistas de área, mais rigoroso e 

preciso). Porém, tudo p<XI.e ser superado ou minimizado com a pcrsistênciade muitos que têm o 

ideal de cOllstmir uma publicação da SOP regular e atualizada, representativa da produção 

acadêmico-científicaqualificada de pesquisadores da área daPsicolog ia. 

Superando as dificuldades e perseguindo atingir o critério de excelência para o periódico 

Tema.l· em Pl>icologia da SEP, antecipamos, no volume anterior, alguns ajustes para atender a 

itens relevantes, sistematizados nos critérios de avaliação da CAPES, que visam à melhora da 

qualidade dos periódicos da área da Psicologia. No volume atual. outras alterações foram imple

mentadas com o mesmo objetivo: novas nonnas de publicação, processo editorial com a partici
pação de um COfll>efhuEditvria! (responsável por um conjunto, em média, de \:incomanu5LTitos) 

e dois cOlISullores externos para avaliar cada manuscrito. O conselho editorial e os consultores 

atenderam aos seguintes critérios de escolha: serem especialistas na área da Psicologia compa

tível com a dos manuscritos terem afiliação institucional diversificada entre as áreas geográficas 

do país, e não terem participado da mesma ath'idade da Reunião Anual da SBP da qual se origi-

nouomanuscrito. 

Progressivamente, desde 1999, configurou-se a necessidade de explicitação de um enca

minhamento fonnal do autor oficializando sua autorização para submissão de seu manuscrito 

para publicação. Embora as nonnas anteriores mencionassem que, preferencialmente, seriam 

publicados os trabalhos provenientes da Reunião Anual de Psicologia da SBP, cssa não era con

dição de exclush'idade e de certeza de que o trabalho encaminhado seria aceito incondicional-



No ano de 2001. o encaminhamento de manuscritos para publicação devera ser feito dire
tamente à Comissão Editorial da S8P, caso haja intenção de publicação. A meta futura consiste 

em, mediante a atualização das publicações da SBP, podermos dispor de um periódico com dis

tribuição regular anual, reccbendo em fluxo contínuo manl.lscntos para publicação, inclusive os 

procedentes das Reuniões Anuais de Psicologia da SDP. 

Cabe salientar que todas as alterações de normas de publicação Gá implementadas) e 

metas a serem atingidas foram discutidas, apreci3das e aprovadas em reunião de Diretori3 e 

Cons.c1ho da SBP na Reunião Anual de Psicologia realizada em Brasília, em 2000. 

O avanço foi significativo, embora ainda existam etapas a serem cumpridas para efetivar 

o salto qualitativo desejável que permita sitllar o periódico Temas em P.~icologia da S8P 
no patamar de nossos mclhorcs periódicos nacionais, nível A. O anseio da comunidade científica 

convt:rge para ampliação de alternativas de periódicos atualizados, estáveis e indexados para 

que se possa divulgar agilmente, e com visibilidade nacional e internacional, a sua produção 

intelectual. 

O presente volume de Temas de Psicolo~ia da S8P reune trabalhos apresentados durante 

atividades desenvolvidas na XIX Reunião Anual de Psicologia da S8P no ano de 1999. Inclui 

também o obituário doProf Luís Fernando Lara Campo,·, renomado professor da rUC-Campi

nas, ex-membro da Diretoria da SBP na gestão 1998-1999, que, por um lamentável acidente, 

interrompeu precocemente SUl! vidl! e carreira, em plena atividade. 

Subseqilentemente a esse volume, encontram-se em preparação final os primeiros 

numeros do Vohime 8 de Temas de Psicologia da SBP, referente ao ano 2000. 

Com a continuidadc do apoio da atual Dirctoria da SBP, com a esper3nça de empenho d3 

nova gestão em 2002 e com suporte financeiro, consideramos plenamente viável a atualização 

dos periódicos da SBP no próximo ano. 

Temas em Psicologia da Sociedade Brasileira de Psicologia já se constitui em referência 

importante na área da Psicologia, devido à relevância dos conteúdos veiculados nos artigos 

publicados, assim como sua ampla divulgação entre sócios c bibliotecas. Precisaremos, na 

próxima etapa, garantir a sua maior visibil idade atraves da indexação em bases de dados inter

nacionais, o que conferira maior abrangência de circulação da produção acadêmico-científica 

nela publicada 
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