Editorial
O avanço do conhecimento científico está
intimamente relacionado com a qualidade e a
quantidade da divulgação científica. Portanto,
pouco adiantaria termos ciência de qualidade se
os periódicos que a divulgam permanecessem estagnados no tempo.
A Revista de Psicologia da IMED apresenta
mais inovações a partir deste número. O primeiro deles é um layout renovado, em harmonia com
os periódicos de divulgação científica de qualidade. Parte da mudança para este novo layout
deve-se ao ingresso da Revista na base de dados
do Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), que deu-se no segundo semestre de
2014. O PePSIC faz parte da Biblioteca Virtual em
Saúde – Psicologia da União Latino-Americana
de Entidades de Psicologia (BVS-Psi ULAPSI). A
iniciativa é o resultado da parceira entre o Fórum
de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira
(FENPB), Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
(IP/USP) e do Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME, que cedeu a metodologia SciELO. O objetivo do PePSIC é contribuir para a visibilidade do
conhecimento psicológico e científico gerado nos
países da América Latina, a partir da publicação
de revistas científicas em acesso aberto. Com o
ingresso da Revista no portal, ela passa a ter visibilidade em nível de Américas.
Reforçando esta visibilidade, a Revista está
indexada no Latindex, um sistema de informação de revistas científicas, técnico-profissionais
e de divulgação científica e cultural de países da
América Latina, Caribe, Espanha e Portugal. A
proposta nasceu na Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tornando-se uma
rede de cooperação regional a partir de 1997.
Finalmente, além do PePSIC e do Latindex,
a Revista já compõe a base Sumários.org, Scribd,
o sistema Diadorim e está registrada no sistema
SherpaROMEO. Ainda há outras bases de dados
as quais a Revista solicitou indexação, na estratégia de ampliação de sua visibilidade e como reconhecimento da qualidade dos artigos que veicula.

The advance of the scientific knowledge is
related to quality and quantity of scientific publishing. It is nonsense to have good science if
journals are frozen in time.
Revista de Psicologia da IMED/IMED
Psychology Journal has good news. First, its
layout is fitted in harmony with good international psychology journals. This change is
due to the fact that the Journal is indexed in
the Brazilian Psychology Electronic Journals
Database (PePSIC) since second half of 2014.
PePSIC is integrated to Health Virtual Library-Psychology (BVS-Psi), supported by Brazilian
National Psychology Entities Forum (FENPB),
Dante Moreira Leite Library of São Paulo
University Psychology Institute (IP/USP) and
Latin American and Caribbean Center of Information in Health Sciences (BIREME), that
offers SCIELO methodology. PePSIC aims to
contribute to a better visibility of psychology
produced in Latin America by offering open
access journals. IMED Psychology Journal has
now a better visibility.
Still, IMED Psychology Journal is in the
Latindex database, an information system for
scientific, cultural and technical journals of
Latin American countries, Caribbean, Spanish
and Portugal. Latindex had born in Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
and became an international journals cooperation system since 1997.
Finally, besides PePSIC and Latindex, it is
indexed in of Sumários.org, Scribd, Diadorim
and is registered in SherpaROMEO system. There
are still another databases that we are expecting
indexation, our visibility and contributions to the
psychology.
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