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Editorial

Como editores da Revista Psicologia & Sociedade, 
temos trabalhado intensamente em instituir ações que tornem 
o processo editorial mais ágil para os autores que escolhem o 
periódico da Associação Brasileira de Psicologia Social para 
difusão de seus trabalhos oriundos de atividades de pesquisa, 
extensão, graduação, experiência profissional através de 
artigos, ensaios, relatos de experiência e resenhas. 

A excelente avaliação alcançada pela revista nos últimos 
anos no julgamento realizado pela CAPES (Qualis A2) e 
sua progressiva inclusão em bases de dados internacionais, 
coloca desafios importantes e mudanças editoriais estão 
sendo implementadas na Revista Psicologia & Sociedade. 
Elas tem se dado através da ampliação da equipe editorial e do 
banco de pareceristas, pela redefinição de funções editoriais 
e estamos nos organizando para instituir a publicação ahead 
of print que tem como principal objetivo, disponibilizar as 
publicações aprovadas com mais agilidade, colaborando para 
a difusão de conhecimento inovador e ampliando o acesso 
dos leitores.

Agradecemos a colaboração de qualidade dos autores, 
pareceristas, comissão editorial e equipe de produção 
editorial para o aprimoramento da revista e gostaríamos de 
seguir contando com suas contribuições. Tal trabalho tem 
sido fundamental para garantir a difusão da psicologia social 
em sua perspectiva crítica.

Neste número, os leitores poderão ter acesso a produções 
em psicologia social com essas características. Desejamos a 
todos uma ótima leitura.
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Marco Antônio Torres
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