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Editorial

É com grande satisfação que estamos publicando o último número 2013 da Revista Psicologia Refl exão e Crítica/
Psychology. Após o trabalho dos editores antecessores, William Gomes, Silvia Koller, Cleonice Bosa, Lisiane Bizarro 
e Denise Ruschel Bandeira, em julho assumi a editoração da Revista Psicologia Refl exão e Crítica/Psychology, junta-
mente com os seguintes Editores Associados: Professores Lia Beatriz de Lucca Freitas (UFRGS) e Jonathan Richard 
Henry Tudge (University of North Carolina at Greensboro) na área de Psicologia do Desenvolvimento; Professores 
Eduardo Augusto Remor (Universidade Autônoma de Madrid) e Maycoln Teodoro (UFMG) na área de Avaliação 
Psicológica; e Profa. Rosa Maria Martins de Almeida (UFRGS), na área de Processos Básicos. 

A Revista PRC/Psychology tem procurado dar continuidade ao trabalho desenvolvido, buscando garantir a interna-
cionalização, tanto através da composição do nosso corpo de editores associados, como nos convites aos avaliadores 
estrangeiros e estímulo à publicação de artigos em outras línguas. Dessa forma, tivemos um aumento no número de 
revisores internacionais, de países tais como Portugal, Espanha, Canadá, Chile, Estados Unidos e França. Em termos de 
autores e coautores estrangeiros, durante o ano de 2013, 25% dos autores são provenientes de outros países, especial-
mente  Portugal, Estados Unidos, Chile e Espanha, entre outros. Além disso, em 2013, tivemos 18 artigos publicados 
em inglês e três em espanhol, de um total de 88 artigos, além de inúmeros artigos em português de Portugal. Assim, 
entendemos que nossa revista se constitui num importante veículo de divulgação do conhecimento científi co, contribuindo 
para o desenvolvimento acadêmico e profi ssional e possibilitando um processo de internacionalização, que permite o 
intercâmbio com outros países, além de ampliar as possibilidades de reconhecimento internacional.

Por outro lado, temos recebido uma demanda crescente de submissões, o que resulta num aumento considerável 
no trabalho de nossos editores associados e dos pareceristas. A contribuição dos avaliadores externos têm sido fun-
damental para garantir a qualidade do material publicado e precisamos contar com a disponibilidade voluntária dos 
colegas nessa tarefa. Apesar disso, o processo editorial ainda é demorado e a fi la para publicação é bastante grande, 
mesmo com um índice de rejeição de artigos em torno de 70%. Ressalta-se que dependemos de recursos externos, 
através de órgãos de fomento e pagamento de taxas de submissão, além do apoio do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da UFRGS, para que as publicações sejam mantidas, o que requer esforços adicionais da equipe no sentido 
de garantir esses recursos.

Para 2014, temos ainda um novo desafi o: deveremos adotar o novo fl uxo de publicação com base em XML, novo 
formato de publicação proposto pelo SciELO e já adotado pelas revistas da área da saúde em 2013. A SciELO não 
receberá mais arquivos em outros formatos, sendo o XML-SciELO o novo formato a ser recebido diretamente para 
publicação. A adoção da publicação em XML enriquecerá a formatação e consequente o tratamento dos textos com a 
identifi cação detalhada dos elementos bibliográfi cos e demais estruturas do artigo, o que possibilitará diferentes tipos 
de apresentação nos mais diversos dispositivos. Assim, a partir dos textos em XML será possível a geração dos textos 
nos formatos HTML, PDF, EPUB, por exemplo. Esse novo processo contribuirá para maior abrangência e divulgação 
da PRC/Psychology.

Continuamos com o desafi o de manter a revista nos patamares alcançados, com a publicação de artigos de qua-
lidade científi ca elevada, garantindo a internacionalização e os índices de impacto. Para isso, esperamos continuar 
contando com a colaboração dedicada de toda nossa equipe, editores associados, pareceristas ad hoc e também com 
nosso público, que acessa nossos artigos e os cita em seus trabalhos. Agradecemos também ao PPG Psicologia/
UFRGS, pelos investimentos na manutenção da equipe, nas instalações e na expedição da revista, à Pró-Reitoria de 
Pesquisa da UFRGS, à Fapergs/Capes (através do edital Edital 06/2013 – Programa de Editoração e Publicação de 
Obras Científi cas) e ao Programa de Apoio a Publicações Científi cas do CNPq, pelo apoio fi nanceiro que garante a 
manutenção de nossas publicações.

Destaca-se, ainda, que apesar de críticas no meio acadêmico ao produtivismo e à pressão pelo número de publica- 
ções, que podem ser resultado das políticas de produção científi ca nacional, são as revistas nacionais de boa qualidade 
que podem contribuir no processo de disseminação e qualifi cação do conhecimento produzido. Assim, para que possamos 
continuar garantindo a credibilidade de nosso trabalho, precisamos continuar contando com o apoio, ética e seriedade 
de todos: equipe editorial, autores e leitores!

Nosso muito obrigada a todos e boa leitura!

Débora Dalbosco Dell’Aglio
Editora


