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Editorial

É com imenso prazer que apresentamos mais uma edição da revista 
Psicologia: Teoria e Prática, dedicada aos estudos científicos desen-

volvidos nos programas de iniciação científica do Brasil. Agradecemos à 
equipe de trabalho que participou ativamente na organização desta 
publicação: alunos vinculados aos programas, professores orientado-
res dos projetos de pesquisa, revisores e equipe editorial. Quanto às 
ati vidades da revista, devem-se destacar dois fatos importantes: a par-
ticipação do estagiário Marlon Póvoas, que trabalhou com muita dedi-
cação e responsabilidade nos últimos dois anos e que agora se desli-
ga, e a chegada da professora Maria Leonor Espinosa Enéas, que passa 
a atuar como editora associada.

Os estudos aqui apresentados mostram o crescimento exponencial 
dos diferentes projetos de iniciação científica pelo Brasil todo. Esses 
pro jetos são parte essencial do eixo ensino-pesquisa do fazer acadêmi-
co de nossas universidades. Cada um dos artigos reflete o trabalho de 
professores universitários na formação de futuros pesquisadores. É um 
empreendimento difícil quando se trabalha com alunos de graduação. 
De vem-se combinar com muita responsabilidade as habilidades de pes-
quisador e os conhecimentos científicos ainda em desenvolvimento. Os 
trabalhos refletem o talento de quem orienta e de quem é orientando 
de maneira palpável. 

Mais uma vez agradecemos a todos os coordenadores de iniciação 
científica do Brasil pelo incentivo que oferecem às pesquisas, certos da 
formação de excelência que nossos alunos de graduação estão obtendo.

Desejamos a todos uma excelente leitura. 

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira
Maria Leonor Espinosa Enéas
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