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Editorial

No ano de 2013, a Revista Psicologia & 
Sociedade foi indexada em Tompson Reuters Web 
of Science (antigo ISI). Essa indexação, somada a 
outras indexações da revista (Clase, Dialnet, Index 
Psi Periódicos, Latindex, Lilacs, PsycoINFO, 
Redalyc, Scielo, Scopus, Sociological Abstracts 
e CSA) propiciará um importante estímulo para a 
divulgação das produções publicadas na Revista 
Psicologia & Sociedade junto à comunidade 
científica internacional. A Tompson Reuters é uma 
das maiores fontes de indexação de periódicos que 
adota critérios como elevada qualidade científica, 
nível internacional do corpo e da comissão editoriais, 
constância e pontualidade das publicações. 

Essa indexação é fruto de um sério trabalho 
de editores, editores associados, comissão editorial 
e responsáveis pela produção editorial ao longo 
dos anos. É fruto do fortalecimento da Associação 
Brasileira de Psicologia Social e de sua participação 
no contexto científico nacional e internacional, sendo, 
portanto, consequência de um trabalho coletivo. É 
resultado, sobretudo, do trabalho de pesquisadores 
e acadêmicos que escolhem divulgar suas produções 
de excelência e qualidade na Revista Psicologia 
& Sociedade. Agradecemos às professoras Cleci 
Maraschin e Kátia Maheirie, editoras anteriores da 
Revista, que deflagraram um processo de franco 
investimento na qualificação da Psicologia & 
Sociedade, inspirando a atual equipe a prosseguir 
nessa direção. Um agradecimento especial para 
nossa editora executiva, Ana Lídia Brizola que tem 
trabalhado de forma incansável para garantir uma 
produção editorial de muita qualidade.

Sabemos que essa conquista torna a Revista 
Psicologia & Sociedade mais atraente para os autores, 
resultando em uma maior demanda por espaço para 
publicar manuscritos excelentes. A consequência 
inevitável será o aprimoramento ainda maior da 
qualidade científica da Revista. Isso possibilitará que 
cumpramos melhor a nossa missão: publicar artigos 

originais que privilegiem pesquisas e discussões na 
interface entre a psicologia e a sociedade, tendo em 
vista o desenvolvimento da Psicologia Social numa 
postura crítica, transformadora e interdisciplinar. 
A preocupação permanente com esses aspectos 
exigirá ajustes na política editorial e no processo 
administrativo de uma forma geral.

Desde setembro de 2013, a Comissão Editorial 
da Revista Psicologia & Sociedade conta com novas 
pesquisadoras colaboradas. São elas: Adélia Augusta 
Souto da Universidade Federal de Alagoas, Anita 
Guazzelli Bernardes da Universidade Católica Dom 
Bosco, Flávia Lemos da Universidade Federal do 
Pará, Kátia Maheirie da Universidade Federal de 
Santa Catarina e Leny Sato da Universidade de 
São Paulo. O objetivo da Comissão Editorial da 
Revista consiste em colaborar com a delimitação e 
implementação de uma política editorial de qualidade 
juntamente com os editores da revista. Agradecemos 
aos membros da Comissão Editorial que estiveram 
vinculados à revista na gestão editorial anterior e 
desejamos um ótimo trabalho às que chegam em 
novo momento tão importante do periódico científico 
da Associação Brasileira de Psicologia Social. 

Outra notícia importante ocorrida no último 
mês de novembro é que os pesquisadores e editores 
de revistas de Ciências Humanas no Brasil têm agora 
um espaço na internet para divulgar notícias, press 
releases, entrevistas, resumos e comentários sobre 
artigos publicados em periódicos científicos da área, 
indexados na SciELO Brasil. Trata-se do Blog SciELO 
em Perspectiva – Humanas.  Criado por iniciativa da 
Rede SciELO – Scientific Eletronic Library Online, 
o blog tem como objetivo disseminar os resultados 
de pesquisas publicadas nos periódicos da coleção da 
SciELO Brasil na internet, incluindo redes sociais. 
Os materiais submetidos à publicação são avaliados 
por um comitê editorial. Composto inicialmente 
por sete integrantes, o comitê editorial do blog 
deverá ser progressivamente ampliado, reunindo 
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mais editores de periódicos de Ciências Humanas, 
Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e 
Artes da coleção SciELO Brasil. Informamos que 
a Editora Geral da Revista Psicologia & Sociedade, 
profa. Claudia Mayorga, foi uma das indicadas para 
compor a equipe editorial do Blog ScieELO em 
Perspectiva – Humanas. Esperamos que esse seja um 
espaço frutífero de interlocução e intercâmbio entre 
editores e pesquisadores vinculados à rede SciELO 
e com a comunidade científica de uma forma geral. 

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Claudia Mayorga

Emerson Rasera

Luciana Kind

Editores


