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Editorial

Chasing improvement, in 2014 IMED Psychology Journal will made
effect several changes. These modifications will allow an
approximation to the qualified set of Brazilian and international
journals of psychology and it will search to achieve the greatest
impact in the dissemination of studies on behavior.
The Journal is providing a review of editorial standards for the
number 6, volume 2. The objectives are to provide greater flexibility
in the submission process and blind peer review, maintaining the
quality of paper's assessment.
Another important improvement will treat about the evaluating
paper's process. Evaluators will receive information on how to
evaluate articles with greater speed and efficiency, while reducing
the processing time of this process.
Finally, we are working on improving the Journal QUALIS ranking.
Thus, it is aimed an expand of its recognition as a vehicle for
dissemination of psychological knowledge.
We thank the authors and reviewers who since 2009 have been
contributing to the success of the IMED Psychology Journal. Your
support is critical to our growth. And undoubtedly we are grateful to
the readers, objective of our existence. Thank you for making our
Journal a solid and reliable psychology journal.

Seguindo os passos do aprimoramento, a Revista de Psicologia da
IMED efetuará em 2014 várias alterações. Estas modificações
objetivarão uma aproximação da Revista com os periódicos de
psicologia reconhecidos nacional e internacionalmente, e com isso
buscará obter um maior impacto na disseminação dos estudos sobre
o comportamento.
A Revista está prevendo uma revisão das normas editoriais para o
número 6, volume 2. O objetivo será proporcionar maior agilidade
no processo de submissão e avaliação às cegas por pares (blind peer
review), mantendo a qualidade da avaliação.
Outro importante aprimoramento diz respeito ao processo de
avaliação dos manuscritos. Os avaliadores receberão informações
sobre como avaliar os papers com maior agilidade e eficiência,
reduzindo também o tempo de tramitação de artigos.
Finalmente, estamos em processo de melhoramento da classificação
QUALIS. Com isso, a Revista ampliará o seu reconhecimento como
veículo de divulgação do conhecimento psicológico.
Agradecemos os autores e avaliadores que desde 2009 vêm
contribuindo com o sucesso da Revista de Psicologia da IMED. Sua
colaboração é fundamental para o crescimento do periódico. E, sem
dúvida, a gratidão aos profissionais leitores, razão de ser de nossa
existência. Obrigado por fazer da Revista um veículo de
comunicação sólido e confiável.
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