Editorial
A publicação deste segundo número do nono volume de Temas em Psicologia da S8P,
referente ao ano 2001, expressa mais uma etapa dos esforços da Sociedade Brasileira de
Psicologia, implementados desde a publicação do volume 6 (ano 199M), pam a atualização c
n:gularização deste periódico cientifico. Tal meta se faz necessária para sua indexação em bases
de dados nacionais e internacionais, (} que conferirá maior circulação da produção
acadêmico-científica nele publicada, As sérias dificuldades financeiras e a falta de
intra-estrutum e de recursos (material e humano) estão entre os principais motivos para os
atrasos ocorridos na publicação c d istribuição deste periódico
Temm' em Psicologia da S8P engloba três números, os quais vinham sendo publicados
simultaneamente. Entretanto, visando agili7..ar o alcance da meta de atualização. desde o
primeiro númcro deste nono volume cstamos publicando cada número separadamente, de
acordo com o flu .... o de recebimento dos pareceres dos dois consultores externos e da versão
refonnulada pelo(s) autor{es), quando necessária. O terceiro númo:ro do nono volume será
encaminhado para impressão dentro em breve, Os três números deste nono volume estilo sendo
compostos por artigos advindos principalmente de trabalhos apresentados na XXX Reunião
Anual de Psicologia, mas também na XXXI.
Temos que garantir ainda no ano dc 2003, a publicação dos três números do volume 10
(ano 2002), compostos por artigos referentes a trabalhos cientificos apresentados tanto na XXXI
como na
Rcunião Anual de Pskologia. Ademais, o ideal seria a publicação, também em
2003, dos três números do volume II .compostos por artigos oriundos da XXX II Rcunião Anual
de Psicologia, bem como por artigos científicos submetidos à Comissão Editorial, porém não
advindos de reuniões anuais; o processo de avaliação cega por parcsjá foi iniciado, no primeiro
semestre deste ano
Desta maneira. estamos nos aproximando da meta final atualização e regularização
deste periódiw - , para o que tem sido fundamental os esforços da atual Diretoria em
disponibilizar recursos financciros para a publicação dos números de Tema.! em Psicologia da
SBP.
Agradccemos a valiosa contribuição de todos que vêm colaborando com a Comissão
Editorial para a amalização do periódico Temas em Psicologia da S8P.
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