
Editorial 

Com grande satisfação a Comissão Editorial e a Diretoria da SBP concluíram mais um 

volume do periódico remm' em Psicologia da SBP, referente ao ano de 1999. 

Seguindo a história dos últimos volumes editados, a concretização do processo de publi

cação dos periódicos desta Sociedade Cientifica só foi possível graças ao esforço conjunto e 

continuado da Comissão Editurial e Diretoria da SBr, do Conselho Editorial, dos Consultores 

Externos e dos Autores. Também de fonna semelhante à história anterior, a finalização deste 

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

destacados os sérius limites finaneeiros, a falta de infra-estrutura e de reeursos (material e 

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

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

(para garantir wn 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 

ideal de construir uma publicação da SBP regular c atualizada, representativa da produção 

acadêmico-científica qualificada de pesquisadores da área da Psicologia. 

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

Tema .. em Psicologia da SBP, antecipamos, no volume anterior, alguns ajustes para atender a 

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

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

mentadas com o mesmo objetivo: novas nonnas de publicação, processo editorial com a panici

paçãode um Conselho Editorial (responsável por um conjunto, em média, de cinco manuscritos) 

c dois consllllores cxternos para avaliar cada malllJscrito. O conselho editorial c os consultores 

atenderam aos seguintes critérios de escolha: serem especialist~s na árt:a da Psicologia eompa

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

do país, e não terem participado da mesma atividade da Reunião Anual da SBr da qual se origi. 

nou o manuscrito. 

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

minhamento foonal do autor oficializando sua autorização para submissão de scu manuscrito 

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

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

dição de cxelusividadc c de ccrteza de que o trabalho encaminhado seria aceito incondicional-



No ano de 2001, o encaminhamento de manuscritos para publicação de"erú ser feifu dire

tamente à Comissão Editorial da SBP, caso haja intenção de publicação. A meIa futura consiste 

em. mediante aatualizaçào das publicações da SIW, podennos dispor deum periódico com dis

tribuição regular anual, recebendo em fluxo contínuo manuscritos para publicação, inc1l1sive os 

procedentes das Reuni~es Anuais de Psicologia da SBP. 

Cabe salientar que todas as alterações de nunn~s de publicação (já implementadas) e 

metas a serem atingidas foram discutidas, apreciadas c aprovadas em rcunião dc Dirctoria e 

Conselho da SBP na Rcunião Anual de Psicologia rcali.wda em Brasília, em 2000 

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

o salto qualitativo desejável que pcrnlÍta situar o periódico Temas em P~kologiu du S8P 

no patamar de nossos melhores periódicos nacionais, nivel A O anseio da comunidadecientifica 

converge para ampliação de alternativas de periódicus atualizados, estáveis e indexados para 

que se pussa divulgar agilmente, e com visihilidade nacional c intcrnacional, li sua produção 

intelectuaL 

o presente volume de Temas de P.l'icologia da SEP reune trabalhos aprcscntados durantc 

atividades desenvolvidas na XXiX Reunido Anllal de Psicologia da SBP no ano de 1999. Inclui 

também o obiwariodo Pro! Lllís Fernando rara Campos. rCllomadoprofessor da PUC-Campi

nas, ex-membro da Diretoria da SBI' na gestão 1998-1999. que. por um lamentlÍvel acidente. 

interrompeuprecocementc sua \'ida e carreira, em plena atividade. 

Subseqüentemente a eS.~e volume. eneontram-sc em preparação finol os primeiros 

numeros do Volume 8 de Temus de P~'iL'U/ogia Ja SBP, referente ao ano 2000. 

Com a continuidade do apoio da atual Diretoria da SBP. com a esperança de empenho da 

nova gestão cm 2002 e com supone financeiro, consideramos plenamente viável a atualização 

dos peri6dico~ da SBP no próximo ano 

Temlu em Psicologia Ja Sociedade Brasileira de Psicologiajá se constitui em referência 

imponante na área da Psicologia, dcvido à relevância dos conteudos veiculados nos anigos 

publicados, assim como sua ampla divulgllçào entre sócios e bibliotecas. Precisaremos, na 

próxima ctapa, garantir a sua maior visibilidade através da indexa~[lo em bases de d~dos inter

nocionais, o que conferirá maior abrangência de circulação da produção lIcademico-científica 

nelapublicad:l. 
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