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Editorial

Prezado Leitor

Estudos de Psicologia é uma revista classificada na Lista Qualis como A Nacional e se dedica principalmente
à publicação de artigos que representem relatos de pesquisa, mas também publica trabalhos teóricos, revisões críticas
da literatura e comunicações relevantes à Psicologia como ciência e profissão.  Estudos de Psicologia publica artigos
originais em português, inglês, francês e espanhol, sendo sempre apresentados resumos em português e inglês.

Fundada em 1983 pelo Curso de Pós-Graduação em Psicologia da PUC-Campinas,  até a presente data tem
sido publicada sem qualquer interrupção. Como grande parte dos veículos de publicação cientifica, ela é o fruto de
considerável esforço e idealismo por parte de vários editores e colaboradores que tem se dedicado ao seu
aprimoramento e regularidade da sua circulação.

Após ter sido editada por 20 anos exclusivamente pelo Curso de Pós-Graduação em  Psicologia, Estudos de
Psicologia passa agora a ser integrada ao Núcleo de Editoração do Centro de Ciências da Vida da PUC-Campinas, em
seus aspectos administrativos, embora mantendo sua total identidade científica com  Programa de Pós-Graduação
em Psicologia, como  no passado.

Os estatutos foram atualizados em 2004 e a partir de setembro, Estudos de Psicologia passou a ser dirigida
por três conselhos: Executivo, Editorial e Consultivo. O Conselho Executivo ficou constituído por quatro membros
eleitos por quatro anos com as funções de Editor Chefe (Dra. Marilda Emmanuel Novaes Lipp), dois Editores Associados
(Dra. Tânia Maria José Aiello Vaisberg e Dra. Josiane Maria de Freitas Tonelotto) e um Editor Financeiro (Dra. Maria
Helena Mourão Alves de Oliveira). Um quinto editor integra o corpo diretivo da revista que é o Editor Gerente
(Ms. Maria Cristina Matoso).

Ao término regular do mandato anterior, de acordo com o Estatutos vigentes, o quadro editorial, composto
de pesquisadores altamente qualificados de várias áreas da Psicologia, que colaboraram graciosa e brilhantemente
na revisão e elaboração de pareceres de fundamental importância para a qualidade da matéria publicada, foi
reconstituído para incluir outros colaboradores igualmente qualificados que passarão a contribuir com seus pareceres
para a seleção e aperfeiçoamento dos trabalhos publicados. Em um esforço de atender às demandas por revisores
altamente especializados em várias áreas da psicologia, novos consultores ad hoc foram incluídos como colaboradores.
Esses consultores estão dentre os mais conceituados em seu campo do saber. Deve-se enfatizar que a revisão dos
manuscritos  é sempre cega e mantida sigilosa.

Orgulha-nos apontar que Estudos de Psicologia é disponibilizada online - http://www.puc-campinas.edu.br/ccv,
é  classificada na Lista Qualis como A Nacional  e está indexada nas bases de dados nacionais e internacionais: LILACS,
CLASE, PsycINFO e Index Psi.

No momento em que esta nova Diretoria assume a publicação de Estudos de Psicologia, há que se ressaltar
a qualidade superior deste periódico alcançada pelo esforço sistemático e inovador dos editores que por ela foram
responsáveis nos anos anteriores e que a levaram ao nível de excelência atual.  Nossa tarefa será consideravelmente
mais fácil tendo em vista a colaboração ativa do Centro de Ciências da Vida, através do seu Núcleo Editorial, e da
qualidade já atingida por Estudos de Psicologia nos seus 20 anos de existência.

Atenciosamente

Marilda Emmanuel Novaes Lipp
Editora-Chefe


