Editorial
Em 2015 a Revista de Psicologia da IMED
comemora seu sexto ano de existência. Ao longo
deste período sempre esteve se dedicando a contribuir com a ciência psicológica com qualidade e
zelo, e pode-se dizer que cada ano que passa confirma os seus objetivos iniciais.

In 2015, IMED Psychology Journal celebrates its sixth year of existence. Throughout this period it has always been dedicating to contribute to
the psychological science with quality and care,
and it can be said that every year confirms its initial objectives.

O ano de 2015 foi muito importante para a
Revista, pois obteve o conceito B3 pelo sistema
Qualis da CAPES, que visa monitorar o impacto
e a qualidade dos periódicos científicos nas mais
diversas áreas. Essa conquista é muito importante, pois afirma perante a comunidade acadêmica
o compromisso da Escola de Psicologia da IMED
com a ciência psicológica.

2015 was a very important year for the Journal due to the new QUALIS classification, in the
B3 stratum. CAPES Qualis system aims to monitor the impact and quality of scientific journals
in various research fields. This achievement is
very important as it claims before the academic
community's commitment of IMED School of
Psychology in the psychological science.

Esse compromisso é renovado e poderá ser
observado a partir do ano de 2016, com importantes reformulações da Revista. A Escola de Psicologia está trabalhando para deixar a Revista cada
vez mais sintonizada com o que há de novo na
produção do conhecimento psicológico, e para o
próximo editorial serão mostrados e explicados
esses aperfeiçoamentos.

The commitment with quality is renewed,
and 2016 will have significant redesigns of the
Journal. The School of Psychology is working
to make the Journal more and more attuned to
what's new in the production of psychological
knowledge, and the next editorial will be shown
and explained these improvements.
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