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Editorial

A concessão pela Faperj do auxílio referente ao Edital 
07/2012 — Programa “Apoio à Publicação de Periódicos 

Científicos e Tecnológicos Institucionais/2012” tornou pos-
sível a publicação de dois números especiais da revista Ágora 
— Estudos em Teoria Psicanalítica, editada pelo Programa de Pós-
Graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ. O primeiro — 
v.XV/número especial — foi publicado em dezembro de 
2012 e a presente edição — v.XVI/número especial — 
constitui o segundo número apoiado pelo edital.

O objetivo destas duas edições foi, em primeiro lugar, 
diminuir o tempo de espera da grande quantidade de arti-
gos submetidos à revista Ágora e já aprovados para publica-
ção. Em segundo lugar, viabilizar a publicação de artigos de 
autores brasileiros e estrangeiros que integram importantes 
acordos nacionais e internacionais estabelecidos pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ, 
tais como o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica 
(Procad), firmado com os Programas de Pós-Graduação em 
Psicologia Social da Universidade Federal de Sergipe e em 
Psicologia da Universidade Federal do Pará, e os convênios 
internacionais instituídos com o Laboratoire de Psychologie Clinique 

da Université Paris 5,  assim como com o Centre de Recherches 
en Psychanalyse, Médecine et Société e o Centre d’Études en 

Psychopathologie et Psychanalyse da Universidade de Paris 7. 
A seleção dos artigos publicados nestes dois volumes 

excepcionais obedeceu, portanto, seja a um ou a outro 
desses dois critérios. Cabe esclarecer, ainda, que todos eles 
passaram pelo mesmo processo de submissão, exigindo-se 
para sua publicação a aprovação por parte de dois parece-
ristas anônimos. 
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O Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica 
da UFRJ agradece à Faperj pelo apoio recebido, o qual tor-
nou possível a publicação destes dois números especiais da 
revista Ágora — Estudos em Teoria Psicanalítica.
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