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Editorial

Iniciamos 2011 com várias mudanças na revista Psicologia: Ciência e Profissão. A 
primeira delas diz respeito ao fato de que constituímos novo grupo de conselheiros 
que passa a compor o XV Plenário do Conselho Federal de Psicologia. E, com ele, 
uma nova editora responsável por esta publicação, indicada por esse Plenário, 
atuando com nova composição do Conselho Editorial, cujos participantes foram 
indicados pelos Conselhos Regionais, que representam cada uma das Regiões 
brasileiras.  

Além disso, a revista acaba de comemorar seus 30 anos de publicações 
ininterruptas, com o envio para todos os psicólogos brasileiros de um exemplar 
comemorativo, impresso, resgatando a história e a memória das principais 
questões e temas que se fazem presentes na ciência psicológica e na profissão. 

Juntamente a tais comemorações, a revista tem muito a se orgulhar, pois 
vem recebendo cada vez mais reconhecimento entre psicólogos, professores, 
pesquisadores e estudantes de Psicologia que acessam seus artigos e os utilizam 
como referência no estudo e na prática profissional em todo o País. Esse 
reconhecimento se estende também ao meio acadêmico. Neste ano, a revista 
Psicologia: Ciência e Profissão passa a ser indexada em nova base de dados, agora 
de caráter internacional, PsycINFO,  da American Psychological Association 
(APA), base que congrega a literatura psicológica desde os anos 1800 até os 
dias atuais. Soma-se a isso o fato de que aguarda a aprovação da indexação na 
Base de Dados SCIELO -  The Scientific Electronic Library Online, em que se 
encontram as principais revistas e publicações acadêmicas das diferentes áreas 
de conhecimento. Tais conquistas demonstram a importância do trabalho que 
vimos desenvolvendo na construção do conhecimento e da prática no campo 
do conhecimento psicológico.  

Esperamos, com todos esses avanços, galgar, cada vez mais, a condição de 
qualidade que atenda à comunidade da Psicologia por meio da publicação regular 
dos relatos de pesquisas, ensaios teóricos e relatos de experiência trienalmente 
veiculados!

A revista se renova para manter-se atualizada e contribuir com o desenvolvimento 
da Psicologia como ciência e profissão.
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