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Nota do Editor

A gestão de um periódico científico no Brasil 
tem muitos desafios, ainda mais no momento atual com o 
constante aumento de demanda da produção acadêmica em 
psicologia, a diminuição de recursos para a execução da ati-
vidade e, no caso específico da UnB, alguns novos projetos 
de editoração científica da instituição. Por tais motivos, e 
como já salientado em nosso editorial de abertura de gestão, 
estamos implementando uma série de iniciativas visando a 
melhoria de nosso processo editorial, como forma de apri-
morar os indicadores da PTP, otimizar o uso dos recursos 
escassos, bem como alcançar as metas necessárias para a 
melhoria contínua de nosso periódico.

Em função disto, ao longo de 2011, serão realiza-
das várias ações com este objetivo. Como se trata de uma 
ampla gama de ações, desde aspectos administrativos até 
procedimentos específicos dirigidos aos interessados em 

enviar contribuições à PTP, uma série de mudanças serão 
necessárias. Pedimos a comunidade que fique atenta as 
informações sobre tais implementações, que serão comu-
nicadas via site da revista (www.revistaptp.unb.br) ou via 
mensagem eletrônica aos endereços cadastrados em nossos 
bancos de dados. Qualquer outra dúvida ou questão entrem 
em contato conosco por nossos meios de comunicação, pelos 
e-mails revptp@unb.br ou revistaptp@gmail.com ou então 
pelo telefone 61 3107-6892.

No presente número fizemos uma seleção de artigos 
de várias áreas da psicologia que são de grande valor para 
o aprimoramento contínuo da pesquisa em nossa ciência. 
Desejamos uma boa leitura!

Ronaldo Pilati
Editor-Chefe
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