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Editorial

PRC no ISI

A PRC passou a ser indexada e ter seus abstracts publicados no Social Sciences Citation Index, no Social Scisearch,

no Journal Citation Reports/Social Science Edition e no ISI Web of Knowledge a partir número 1 do volume 20. Isto

significa que todas as publicações, a partir de 2007, serão avaliadas pelo Institute for Scientific Information (ISI), que

mede o fator de impacto das revistas científicas. Esta indexação, reconhecida internacionalmente como um selo de

qualidade das revistas científicas, é inédita entre as revistas de Psicologia publicadas no Brasil. Um belo presente de

aniversário para o nosso PPG.

Este é o momento para comunicar que 2008 é o meu último ano como Editora Geral. Na verdade, desde maio o

processo editorial dos artigos novos já vem sendo conduzido pela nova Editora Geral, Profa. Sílvia Helena Koller. Como

comuniquei aos autores dos artigos em andamento no processo editorial online, deixo a revista para dedicar-me a uma

tarefa ainda mais desafiadora que é ser mãe. Mas também porque já era hora. Foram 4 anos como Editora em que aprendi

muito sobre editoração e gostei muito da experiência.

Saio com a sensação de dever cumprido. Agradeço o apoio da Comissão Editorial e a ajuda inestimável da famosa

Ângeli Marasá, reconhecida como a atenciosa e eficiente secretária da revista. Obrigada a todos os autores, pareceristas

e Conselheiros por tudo o que aprendi com vocês. Juntos conseguimos implementar mudanças que foram difíceis, mas

que vieram em boa hora. Certamente mais mudanças virão, pois um periódico não pode parar. Desejo à querida Sílvia

um bom trabalho novamente como Editora Geral da PRC.

Lisiane Bizarro

Editora Geral


