Editorial
A publicação deste terceiro número do nono volume de Temas em Psicologia da SB!',
referente ao ano 2001, expressa mais uma etapa dos esforços da Sociedade Brasileira de
Psicologia, implementados desde a publicação do volume 6 (ano 1998), para a atualização e
regularização deste periódico cientifico. Ta! meia se faz necessária para sua indexaç~o em bases
de dados nacionais e in ternacionais, [} que confe rira maior circulação da produção

acadêmico-científica nele publicada. As sérias dificuldades financeiras e a falta de
infnl-eslrulura e n:l:ursos (mah:ria! e humano) estãu entre os principais motivos para os atrasos
ocorridos na publicação c distribuição deste periódico.

Cada volume da temas em l'sicologia da SBi' engloba três números, os quais vinham
sendo pllblicados simultaneamente. Entretanto, visando agilizar o alcance da meta de
atualinu,:ão, desde o primeiro número deste nono volume estamos publicando cada número
separadameote, de acordo com o fluxo de recebimento dos pareceres dos dois consllhorcs
externos e a versão reformolada pelo(s) aotor(es), qoando necessária. 05 três números deste
nono volume estão sendo compostos por artigos advindos principalmente de trabalhos
apresentados na XXX Reunião Anual de Psicologia contendo também trabalhos apresentados
na XXXI Reunião Anual de Psicologia.
Nosso objetivo é a publicação, ainda no ano de 2003, dos três números do volume 10 (ano
2002), compostos por artigos referentes a trabalhos cientificos apresentados tanto na XXXI
como na XXXll Reunião Anual de Psicologia. Ademais, o ideal seria a publicação, tamhém cm
2003, dos três números do volume 11, compostos por artigos oriundos da XXXII Rcunião Anual
de Psicologia , bem como por artigos científicos submetidos à Comissão Editorial,
independentcmente da apresentação nas rcuniõcs anuais. O processo de avaliação desses
trabalhos já foi iniciado, no primeiro semestre deste ano.
Desta maneira, estamos nos aproximando da meta final atualização e regularização
deste periódico - , para o que têm sido fundamental os esforços da atual Diretoria em
disponibilizar recursos financeiros para a publicação dos números de Tema!! em Psicologia da
SBP.
Agradecemos a valiosa contribuição de todos que v':m colaborando com a Comissão
Editorial para a atualização do periódico Temas em Psicologia da S8P.
Comis!!iio Editorial da S8P 2002-2003
Oulho 12003)

