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Caros leitores da Estudos de Psicologia (Natal),
Com muita dedicação, a Estudos de Psicologia (Natal) 

chega ao seu 16º ano de existência, com nova gestão, unindo 
dois grandes programas de pós-graduação, representados em 
sua Editoria pelas professoras Katie Almondes e Fívia Lopes, 
egressas, respectivamente, dos Programas de Pós-Graduação em 
Psicologia e em Psicobiologia, ambas da Universidade Federal 
Rio Grande do Norte.

Essa nova gestão priorizará a continuidade da política e 
processo editorial de busca da excelência da produção científica 
nacional, ressalvada nas publicações deste periódico há algum 
tempo, com a manutenção da revisão por pares de respeitável 
caminhada científica, primando por pareceres que possam 
encorajar os autores a continuar aperfeiçoando seus trabalhos, 
mesmo quando o manuscrito não é aceito em nosso periódico, 
exercendo uma política de fomento a produção científica nacional 
de qualidade.

Nesse sentido, induvidosamente, o sucesso da Estudos 
de Psicologia (Natal), tomando como critério a propriedade 
de busca pela excelência, tem sido atestado pelo número de 
artigos submetidos, que tem crescido vertiginosamente. A título 
comparativo, citamos por exemplo que em sua primeira Edição, 
no ano de 1996, foram publicados 17 artigos em dois fascículos 
semestrais, enquanto que hoje, somos quadrimestrais e no ano de 
2011 tivemos 45 artigos publicados, o que significa mais de 160% 
de crescimento. Além do volume de publicações, conseguimos a 
manutenção da avaliação A2 segundo o Qualis CAPES.

Obviamente, nesta caminhada, não podemos deixar de 
agradecer aos pareceristas ad hoc, aos membros do nosso Comitê 
Editorial, e aos membros do nosso Conselho Científico, que 
voluntaria e incansavelmente tem contribuído para a indelével 
evolução da Estudos de Psicologia (Natal), não esquecendo 
igualmente dos nossos funcionários.

Ressaltamos que,  não obstante a continuidade 
retromencionada, apresentamos algumas mudanças introduzidas. 

Planejamos dar maior agilidade ao trâmite de manuscritos, 
internacionalizar para o inglês e o espanhol, e alocarmos este 
periódico nos bancos de dados ISI. O caráter generalista da 
Revista permanecerá, com publicação inédita em trabalhos 
apenas da Psicologia, extinguindo a seção de dossiês 
temáticos, a partir do volume 18.1. A avaliação preliminar dos 
manuscritos seguirá rigorosamente as normas e o escopo da 
Revista, recebendo recusa pelo não cumprimento destes itens. 
Apresentamos um corpo de Editores Associados representando as 
principais demandas que a Estudos de Psicologia tem recebido, 
e uma Comissão Editorial mais ampla, composta por membros 
da UFRN e de outras instituições de ensino superior brasileiras, 
representando todas as regiões do Brasil. Estabelecemos 
critérios temporais para nossos colaboradores ad hoc, nossos 
colaboradores da Editoria Associada e da Comissão Editorial, 
para concretizar a agilidade pretendida.

Nesta Edição, trazemos ao conhecimento público 10 
(dez) artigos de uma seção generalista e um dossiê temático 
de “Neurociências e Psicopatologia”, organizado sob 
responsabilidade editorial dos pesquisadores Rochele Paz 
Fonseca e Rodrigo Grassi-Oliveira, professores da PUCRS, 
apoiados pela Profa. Maria Ângela Feitosa da UNB, aos quais 
agradecemos imensamente, uma vez que seu empenho resultou 
na seleção de 11 (onze) artigos dentro da temática supracitada, 
mas grandiosos em suas especificidades. Tal dossiê foi um ação 
conjunta do Grupo de Trabalho “Psicobiologia, Neurociências 
e Comportamento” da ANPEPP.

Com efeito, concluímos esse Editorial com uma homenagem 
de admiração e respeito aos Editores que nos precederam, nas 
pessoas dos professores Oswaldo Yamamoto, José Pinheiro e 
Isabel Fernandes que, com bravura e persistência, construíram 
este periódico, em que pese as dificuldades enfrentadas ante a 
ausência de recursos humanos, físicos e financeiros, primando 
sempre pelo desenvolvimento da psicologia brasileira como 
ciência e profissão.

Esperamos que sua leitura seja proveitosa!!!

Katie Almondes & Fívia Lopes

As Editoras
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ERRATA 
 

No editorial da Estudos de Psicologia, do volume 17, no.1, p.03-03, de autoria de 
Katie Almondes & Fívia Lopes há o acréscimo das seguintes informações: o 
dossiê temático de "Neurociências e Psicopatologia" foi organizado sob 
responsabilidade editorial dos pesquisadores Rochele Paz Fonseca 
e Rodrigo Grassi-Oliveira, professores da PUCRS, apoiados pela Profa. Maria 
Ângela Feitosa da UNB; e Tal dossiê foi um ação conjunta do Grupo de 
Trabalho “Psicobiologia, Neurociências e Comportamento” da ANPEPP.” 




