
Editorial 

Com grande satisFação a Comissão Editorial c a Diretoria da SBP concluíram mais um 

volume do periódico Temas em P.~icologia da SBP, referente ao ano de 1999. 

St:guindo a história dos últimos volumes editados, a concretização do processo de publi

cação dos periódicos desta Sociedade Científica s6 foi possível graças ao esforço conjunto e 

continuado da Comissão Editorial e Diretoria da SBP, do Conselho Editorial, dos Consultores 

Externos e dos Autores. Também de fanlla semelhante à história anterior, a fin~lização deste 

volume não foi isenta de muitas dificuldades dt: diversas naturezas. Deste universo poderiam ser 

destacados os sérios limites financeiros, a falta de infra-estrutura e dcrccursos (material e 

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

por parte de algunsaUlores e consultores, as mudanças no proçesso de aval iação dos manuscritos 

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

preciso). Porém, tudo pode ser superado ou minimizado com a persistência de muitos que têm o 

idcal de construir uma publicação da SBP regular e atualizada, represcntativa da produção 

acadêmico-cientifica qualificada de pesquisadores da área da Psicologia. 

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

Temas em Psicologia da 58?, antecipamos, no volume anterior, alguns ajustcs para atender a 

itens relevantes, sistemati7.ados nos critérios de avaliação da CAPES, que visam ii. melhora da 

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

mentadas com o mesmo objctivo: novas normas de publicação, processo editorial com ii partici

pação de um Conselho Editorial (responsá.vel ror um conjunto, em média, dc einco manuscritos) 

e dois consullore.~ exlernos para a\·aliar cada manuscrito. O conselho editorial e os consultores 

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

tível com ados manuscritos tcrem afiliação institucional diversificada entre as árcas geográfkas 

do pais, c nllo terem panicipado da mesma atividade da Reunião Anual da SBP da qual se origi-

nou o manuscrito. 
Progressivamente, desde 1999, configurou-se a necessidade de explicitação de um enca

minhamento fOl1Tlal do autor oficializando sua autorização para submissão de seu manuscrito 

para publicação. Embora as nOl1Tlas anteriores mencionassem que, preferencialmente. seriam 

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

dição de exclusividade e de certeza de que o trabalho encaminhado seria a\:eito incondicional-



No ano de 2001, o encaminhamento de manuscritos para publicação dewní ser feito dire

lamente" Comissiío Editorial do S8P. ca.m hly'a intenção de pllhlicação. A meta futura consiste 

em, mediante a atualização das publicações da SBP, podcnnos dispor dc um periódico com dis

tribuição regular anual, reccbendo cm fluxo contínuo manuscritos para publicação, inclusive os 

procedentes das Reuniões Anuais de Psicologia da SOP. 

Cabe salientar que todas as alterações de nonnas de publicação (ja implementadas) e 

metas a serem atingidas foram discutidas, apreciadas e aprovadas em reunião de Dirdoria e 

Conselho da SBP na Reunião Anual de Psicologia rcali7..3da cm Brasília, cm 2000 

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

o salto qualitativo desejável que pennita situar o periódico Temas em Psicologia do S8P 

no patamardc nossos melhores periódicos nacionais, nível A. O anseio da comunidade científica 

converge para ampliação de alt~rnativas de periódicos atuaJizados, estáveis e indexados para 

que sc possa dÍ\"Ulgar agilmcntc, c com visibilidade nacional e internacional. a su~ produção 

intelectual. 

O presente volume de Temas de Psiculugia da SBPreúne trubalhos apresentados durantc 

iltividlldes desenvolvidas na XHX Reunião Anual de Psicologia do S81' no ano de 1999. Inclui 

também o obituário do Prof Luix Fernundo Lara Campos. rcnOll1ado professor da I'UC-Campi

nas, ex-membro da DirctolÍa da S~I' na gestão 1998-1999, que. por um lamentável acidente, 

interrompeu precocemente sua vida e carreira, em plena atividade. 

Subseqüentemente a e55C volume. eneOnlram-sc cm preparação final os primeiros 

números do Volume 8 de Temas de l'xicolof,iia do S8P, referente ao ano 2000. 

Com a continuidade do apoío da atual Dirctoria da SBp. com a esperança de empcnho da 

nova gestão em 2002 e com suporte financciro, consideramos plenamcntc viável a atualização 

dos pcriódicos da SUl' no próximo ano 

Temos em Psi<:ologia da Suciedade 8raúleim de PÚL'Viogia j,i se cunstitui em referência 

importante na área da Psicologia, devido à relevância dos contcúdos vcieulados nos artigos 

publicados, assim como sua ampla divulgação ,-mtre sócios e bibliotecas. Precisaremos, na 

próxima elapa, garantir a sua maiur visibilidade através da indexação cm bases de dados intcr

nacionais, o que eonfelÍrá maior abrangência de circulação da produç.:lu acadêmico-cientifica 

nela publicada. 
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