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Doutoranda em Psicologia no Programa de Pós-graduação em Psicologia da PUCRS,
Mestre em Psicologia Clínica, Docente da Escola de Psicologia da Faculdade
Meridional, Editora da Revista de Psicologia da IMED.
O presente relatório tem por objetivo descrever a gestão editorial da Revista
de Psicologia da IMED do ano de 2009. A revista apresenta periodicidade semestral e
conta com dois volumes publicados, contabilizados a partir de sua origem em 2009,
desde o Vol. 1, n. 1, sob editoração geral da professora mestre Marcia Fortes Wagner.
Desde o período do surgimento da revista, o apoio e parceria proveniente da
Faculdade Meridional/ IMED, da Escola de Psicologia e da Editora IMED, foram
fundamentais, possibilitando a infraestrutura necessária para o processo de editoração
e manutenção da qualidade das publicações.
Dos membros da equipe inicial em 2009, todos permaneceram como
integrantes em 2010, o que contribui para manter a qualidade das publicações. Os
novos membros serão professores da graduação e pós-graduação de diferentes
instituições nacionais e estrangeiras, os quais passarão a desenvolver atividades como
consultores ad hoc ou como assistentes de editoração.
O processo de arbitragem dos manuscritos submetidos à Revista de
Psicologia da IMED pauta-se no critério de revisão cega (Double blind review) por
pares da comunidade científica, ou seja, tanto as identidades de autores como as de
assessores ad hoc mantêm-se incógnitas. A tramitação editorial desta revista é
resumida na Figura 1.
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Destaca-se que este periódico contempla em suas edições textos de autores de
diferentes universidades nacionais e internacionais, além de profissionais de outras
instituições, e tem como objetivo principal incentivar a produção e a divulgação de
conhecimentos referentes à Psicologia e áreas afins, promovendo o intercâmbio
pedagógico e científico entre professores, acadêmicos e profissionais.
A análise dos dados referentes ao trabalho editorial revelou a tramitação do
total de trinta e quatro trabalhos para submissão em 2009. Deste total, vinte e sete
artigos foram aprovados para publicação, sendo cinco arquivados por não estarem de
acordo com as normas da revista (em quatro deles não houve interesse dos autores em
reformular o texto e dar sequência ao processo e um já havia sido publicado em outro
periódico) e dois encontram-se em avaliação por consultores para possível publicação
em 2010.
Quanto aos manuscritos que foram publicados em 2009 (excluídos os
arquivados), estão distribuídos da seguinte forma: quatorze estudos teóricos e de
revisão de literatura, dez relatos de pesquisas, enquanto apenas dois caracterizam-se
como estudos de caso e um tem o formato de resenha de uma obra de destaque na área.
De acordo com a instituição de filiação dos autores nacionais, pode-se constatar que as
instituições que mais contribuíram com artigos são das regiões Sudeste e Sul. Houve a
predominância da publicação de artigos de universidades nacionais privadas, em
comparação com as públicas, além de cinco artigos de origem estrangeira.
O Conselho Editorial e Consultivo do periódico é composto de 30
profissionais reconhecidos de universidades nacionais e internacionais, os quais
participam das discussões sobre a dinâmica da editoração, quando solicitados. Além
disso, a Revista de Psicologia da IMED possui um banco de dados de consultores ad
hoc, os quais são primordiais na manutenção da qualidade de nossa publicação através
da leitura, avaliação e emissão de pareceres técnicos dos textos recebidos para
submissão. No final deste relatório será apresentada a nominata dos consultores ad hoc
de 2009.
É importante ressaltar que, apesar das dificuldades enfrentadas na editoração
e publicação pela Faculdade Meridional de Passo Fundo, instituição do interior do
estado do Rio Grande do Sul, a Revista de Psicologia da IMED vem conseguindo se
consolidar como um novo periódico científico da área da psicologia que tem por
objetivo a divulgação de estudos e pesquisas inéditas que contribuam para a
construção do conhecimento. Além disso, a Revista privilegia publicações
provenientes de teses e dissertações, tendo um aspecto diversificado e possibilitando
uma intersecção com outras áreas afins.
Nominata de consultores 2009
Blanca Susana Guevara Werlang – PUC/RS
Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré - UFSC
Cassandra Cardoso – URI/RS
Cibila F.Vieira Dertelmann – IMED/RS
Cláudia M. B. Cenci – IMED/RS
Eduardo Keegan – Universidad de Buenos Aires/ARGENTINA
Edwiges Ferreira de Mattos Silvares – USP
Eliana Piccoli Zordan – URI/RS
Eliane Falcone – UFRJ
Francisco dos Santos Filho – UPF/RS
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Gabriel José Chittó Gauer – PUC/RS
Hericka Zogbi Jorge Dias – UFSM/ RS
Jerusa F. Salles – UFRGS
João Batista Martins – Universidade Estadual de Londrina - PR
Johannes Doll – UFRGS
Karen Priscila Del Rio Szupszynski – PUC/RS
Liza Fensterseifer – PUC/MG
Luiz Ronaldo F. de Oliveira – IMED/RS
Maisa dos Santos Rigoni – PUC/RS
Maria Lúcia Tiellet Nunes – PUC/RS
Margareth da Silva Oliveira – PUC/RS
Martha Wallig Brusius Ludwig – PUC/RS
Mariela Golberg - Universidad de La Republica/ URUGUAI
Mirna Brilmann - Instituto de Cardiologia/RS
Ricardo Gorayeb - USP/ Ribeirão Preto/ SP
Ricardo Iacub – Universidad de Buenos Aires/ARGENTINA
Roselaine Berenice F. da Silva – UNISC/RS
Tânia Ramos Andrade – ULBRA/RS
Tatiana Lima Both – IMED/RS
Simone Nenê Portela Dalbosco – IMED/RS
Suzana Dias Freire – PUC/RS
Vicente Caballo - Universidad de Granada/ ESPANHA
Vinícius Renato Thomé Ferreira – IMED/RS
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