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E D I T O R I A L

ISSN (versão eletrônica): 1678-4669                         Acervo disponível em: www.scielo.br/epsic

Caros leitores da Estudos de Psicologia:   
 
Começamos o ano de 2010 com várias novidades na 

apresentação da Estudos de Psicologia (Natal) e no processo 
editorial. Os que submeteram artigos a esse periódico, 
possivelmente perceberam maior rigidez no padrão mínimo de 
aceitação dos manuscritos para trâmite. Além disso, as decisões 
editoriais, no geral, também têm sido mais rigorosas. Isso se 
deve à necessidade de maior qualificação do material publicado, 
especialmente diante de uma demanda sem precedentes na 
história da Revista. Estamos caminhando para a adoção de 
padrões internacionais em todo o processo editorial desse 
periódico e uma das etapas é a maior atenção aos critérios 
de qualidade. Outro aspecto, ainda com o objetivo de melhor 
qualificar a revista, beneficiando seus leitores, segue a direção 
que vêm tomando vários periódicos de renome em nossa área e 
diz respeito à tematização, que já aparece a partir desse volume. 
A tematização visa, entre outras coisas, um investimento em 
temas/áreas que, tradicionalmente, ou fazem parte da história 
da Revista, ou não tem veículos suficientes para a divulgação 
de sua produção. Além disso, a tematização poderá melhorar 
o nível do que é publicado na Estudos de Psicologia (Natal) 
porque haverá mais controle sobre os temas que circularão 
na Revista, com o consequente investimento na qualificação 
dos nossos pareceristas ad hoc. Entretanto, ainda pouco certos 
acerca dos temas, optamos por realizar algumas experimentações 
com grandes áreas da Psicologia que, ao mesmo tempo em que 
tivessem poucos veículos nacionais e de qualidade à disposição 
para suas publicações, retratassem, em alguma medida, os dois 
grandes programas de Pós-Graduação no campo, existentes 
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na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tanto o 
PPG em Psicologia quanto o de Psicobiologia não têm medido 
esforços para melhorar, cada vez mais, a árdua tarefa de 
gerenciar um periódico de tamanha importância. Contamos, 
hoje, com um corpo editorial que mescla, igualmente, docentes/
pesquisadores de ambos os programas, o que tem propiciado 
um leque mais ampliado de especialistas que muito nos tem 
auxiliado na manutenção do nosso padrão de qualidade. As 
editoras associadas professoras Symone Melo (PPg Psicologia) 
e Fívia Lopes (PPg Psicobiologia) são peças-chave nesse novo 
formato e representam os dois programas. Caminhando na 
direção da tematização, mantivemos, ainda, o caráter geral 
da Estudos de Psicologia (Natal), abrindo espaço para dossiês 
temáticos num mesmo número. Já havíamos publicado formato 
semelhante anteriormente e com bastante sucesso. No volume 
15.1, além da seção geral, será possível acessar o dossiê sobre 
“Psicologia Evolucionista”, sob a responsabilidade editorial 
das pesquisadoras Maria Emília Yamamoto e Maria Lúcia Seidl 
de Moura, a quem agradeço por tão competente trabalho e por 
terem agregado a este periódico a produção melhor qualificada 
no campo. Os próximos dossiês estão em fase de elaboração 
e serão divulgados posteriormente. Por fim, mantemos um 
agradecimento mais que especial ao ex-editor da Estudos de 
Psicologia (Natal), o professor José Pinheiro, que ainda continua 
sendo peça fundamental no gerenciamento deste periódico e 
sem o qual esse trabalho teria sido inviável. Esperamos que 
nossos leitores apreciem as mudanças e façam excelente uso 
do material publicado. 

Isabel Fernandes de Oliveira 
Editora 


