
EDITORIAL

CAROS LEITORES,

O inicio de um ano traz consigo possibilidades de renovação e transformações. Essa perspectiva é sinônimo do primeiro fascículo 

do periódico estudos de ps icologia (Natal), que vem tornar público mais mudanças estruturais e mudanças na natureza deste importante 

veiculo de comunicação da Psicologia que tem 18 anos de história.

A primeira alteração é que a Estudos de Psicologia (Natal), além de ter periodicidade trimestral desde 2013, neste ano deixará de 

ser uma publicação generalista para se tornar uma publicação tematizada. 

A tematização está em consonância com as grandes áreas de demandas recebidas. Os temas representativos decididos e homo-

logados pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia (origem da EP) são: Psicobiologia e Psicologia Cognitiva; Psicologia Social 

Comunitária e Saúde Mental; Psicologia Social do Trabalho; Políticas Sociais, Direitos Humanos e Prática do Psicólogo.

Nessa direção para 2014, o fl uxograma da EP sofre modifi cação na Editoria Associada que passa a ser intitulada de Editoria de 

Seção e representada por membros da área e dos Programas de Pós-Graduação em Psicologia e Psicobiologia, aos quais este periódico 

está vinculado a partir deste momento. A saber: Arrilton Araújo e Katie Almondes (Psicobiologia e Psicologia Cognitiva); Magda 

Dimenstein e Jáder Leite (Psicologia Social Comunitária e Saúde Mental); Pedro F. Bendassolli (Psicologia Social do Trabalho); 

Ilana Lemos de Paiva e Cândida Maria Bezerra Dantas (Políticas sociais, direitos humanos e prática do psicólogo). 

A editoria chefe segue mantida e representada pelas professoras Katie Almondes e Fívia Lopes, dos Programas de Pós-Graduação 

em Psicologia e em Psicobiologia, renovando os votos de mais um biênio.

A Comissão Editorial foi alterada e está composta por membros representantes das seções supracitadas. O Conselho Científi co 

também foi adequado à nova proposta da EP.

A EP terá em sua página de acesso para submissão, a apresentação de suas seções e o passo a passo para o depósito do ma-

nuscrito na seção respectiva. É imprescindível frisar que estão mantidas as condições éticas e técnicas do processo editorial, descritas 

originalmente. Ressaltamos ainda, a recente avaliação fornecida pela CAPES e Scielo, que destacou a Estudos de Psicologia (Natal), 

dentre os 10 periódicos brasileiros fortemente inseridos no processo de internacionalização.

Este editorial marca uma mudança na tentativa de assegurar uma publicação de qualidade técnica e ética cada vez mais ágil, 

promovendo maior respeito ao tempo de tratamento dos artigos.

Por fim, registramos aqui nosso agradecimento especial a todos que colaboraram com a Estudos de Psicologia (Natal) no 

primeiro biênio 2012/2013 das Editoras Katie Almondes & Fívia Lopes, e que cooperaram durante todo o percurso generalista de 

forma voluntária e incansável para fazer circular material científico de excelência.

Katie Almondes & Fivia Lopes
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