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Editorial

Este número da Revista Psicologia Ciência e Profissão encerra um 
período de três anos dessa Comissão Editorial a frente da Revista junto 
ao Conselho Federal de Psicologia, gestão 2010-2013.

Nesse período, a Revista recebeu artigos oriundos de todos os estados 
brasileiros e de países estrangeiros, de profissionais e pesquisadores, 
estudantes de psicologia de graduação e pós-graduação. Pudemos 
realizar 12 números regulares da Revista e dois números especiais: 
o primeiro deles em 2012 comemorando  50 anos da Profissão de 
Psicólogo no Brasil e o segundo em dezembro de 2013, com artigos 
do Prêmio César Ades sobre o futuro da Psicologia no Brasil e na 
América Latina.

Esta Comissão e sua Editora Responsável só tem a agradecer a todos 
os que submeteram manuscritos, que publicaram na Revista e que 
puderam levar ao Brasil e ao mundo os conhecimentos da Psicologia 
e as experiências de atuação psicológica nas mais diversas áreas do 
campo social. Nosso agradecimento especial aos avaliadores que 
puderam apreciar centenas de manuscritos, dando a qualidade 
editorial necessária à Revista.

Ressaltamos o compromisso dessa Comissão Editorial com a Missão 
da Revista Psicologia Ciência e Profissão na direção de uma Psicologia 
plural, em que as abordagens das mais diferentes epistemologias e 
métodos de pesquisa foram acolhidas, analisadas e publicadas.

Esta é a grande finalidade de um veículo de comunicação que visa 
aprofundar o estudo das temáticas em Psicologia, que dá espaço às 
práticas inovadoras e que destaca temas ainda pouco pesquisados 
ou estudados.

Esperamos que esse importante legado da Revista Psicologia Ciência e 
Profissão possa ser mantido pelo novo grupo que assumirá em 2014, 
na gestão que se iniciará para o próximo triênio.

Obrigado a todos e todas, aos profissionais que deram suporte para 
que a qualidade da Revista Ciência e Profissão pudesse ser mantida.

Marilene Proença, Neusa Guareschi, Nilson Gomes, Henrique 
Carneiro, Luis Antonio Batista e Marcelo Tavares.
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