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EDITORIAL
Neste editorial, são informadas importantes notícias sobre mudanças ocorridas
na Revista de Psicologia da IMED no primeiro semestre de 2012. Inicialmente, a partir
da finalização desta edição, mudanças aconteceram na Equipe Editorial. Faço questão
de dar os votos de boas vindas ao colega Vinícius Renato Thomé Ferreira, Mestre e
Doutor em Psicologia pela PUCRS e Professor da Escola de Psicologia da IMED, que
assume a partir de agora como novo editor da revista. Com certeza, sob a sua direção
nosso periódico manterá a qualidade de suas publicações e se consolidará mais ainda
frente à comunidade científica, dando continuidade à missão de divulgação de estudos
nas diversas áreas da psicologia, de origem nacional e estrangeira.
O ano de 2012 representa um momento de maturidade para a Revista de
Psicologia da IMED, pois com muito prazer informo a sua inclusão no QUALIS
CAPES, classificada como B5. Tal fato é motivo de orgulho para todos os envolvidos
desde o processo de seu planejamento até o presente momento e demonstra o
reconhecimento do nosso trabalho, bem como da qualidade das publicações. O desafio
da revista para o futuro será a indexação em bases de dados da área e melhor
classificação no QUALIS CAPES.
Nesta edição, apresentamos oito manuscritos, sendo sete artigos e uma resenha.
Dos sete artigos, quatro são de origem nacional e três são de autores estrangeiros; destes
últimos, dois de procedência de Portugal, sendo um deles com um dos co-autores da
Espanha e um do México.
O primeiro e o segundo artigos são revisões bibliográficas: uma sobre os
possíveis impactos do abuso sexual intrafamiliar no psiquismo infantil, enquanto a outra
aborda a psicossomática, a partir do referencial psicanalítico, além de refletir sobre
possíveis estratégias de prevenção e intervenção em crianças.
Os três próximos artigos são de origem internacional. Um investigou os níveis
de motivação para a terapia durante o processo terapêutico, bem como explorou se há
diferenças significativas nos níveis de motivação entre o grupo de clientes que desiste
da terapia e os que continuam. Outro realizou uma investigação sobre a ansiedade e a
depressão como indicadores ou sintomas que refletem a qualidade de vida dos adultos,
enquanto o quinto artigo desenvolveu uma revisão de literatura sobre práticas clínicas
da avaliação neuropsicológica com adultos idosos.
O sexto artigo traz uma reflexão sobre a importância da avaliação do aluno sobre
o seu próprio processo de supervisão de estágio em psicologia clínica como forma de
melhora do próprio aprendizado, do grupo e da supervisão. O sétimo aborda a
psicodinâmica do trabalho com os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) da região sul do Brasil, baseada na escuta psicanalítica.
Finalizando as publicações desta edição, segue a resenha da obra de Habigzang,
L. F. e Koller, S. H (2012). Violência contra crianças e adolescentes. Porto Alegre:
Artmed. Com esta resenha, somos convidados a acessar uma nova obra que traz, em
momento oportuno, subsídios teóricos e práticos sobre as principais discussões
envolvendo a violência contra crianças e adolescentes.
Agradeço imensamente pela colaboração de todos no período no qual fui a
editora responsável pela Revista de Psicologia da IMED e desejo boa sorte ao novo
editor e sua equipe.
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