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EDITORIAL

ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA
ERNESTO RAVELO C.*

Compartilhamos com nossos leitores que, assim que for
atualizada a classificação de revistas no Scimago Journal
Country Rank (SJR), nossa revista Acta Colombiana de
Psicología aparecerá posicionada no quartil 3 (Q3). Espera-se que a contínua exigência para garantir uma alta
qualidade científica, o aumento da visibilidade, a conquista
da cobertura, o posicionamento e a expansão geográfica das
publicações da Acta, o fortalecimento do site da revista,
o aumento de impacto, entre outros fatores, contribuam
para continuar alcançando o reconhecimento das diferentes
agências internacionais que divulgam os indicadores das
publicações científicas no mundo.
Além disso, e como foi informado no número anterior,
continuaremos com a publicação dos artigos nas versões
em espanhol, inglês e português, quando os autores enviam
o texto original neste idioma. No presente volume da Acta,
são publicados artigos de pesquisadores internacionais da
Universidad Nacional Autónoma de México e da Universidad
Veracruzana (México); da Faculdade Meridional (Imed),
da Universidade Federal de Santa Maria, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da Universidade
São Francisco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Brasil); da Universidad de Granada e da Universidad de
la Laguna (Espanha); da Universidad Tecnológica de El
Salvador (El Salvador). Ainda, artigos nacionais da Universidad Católica de Colombia, Universidad de Los Andes
(Bogotá) e da empresa de consultoria Prax SAS.
As áreas da psicologia consideradas nos artigos apresentados correspondem à área de saúde experimental, clínica,
educativa, neuropsicologia, social, gerontologia, bibliometria
e psicometria. Nesse sentido, Serrano, Sosa e González
apresentam os resultados da pesquisa em que o objetivo
foi avaliar o desenvolvimento do estímulo no âmbito de
um programa de reforço definido temporalmente, com o
qual constataram que a disponibilidade limitada de reforço
desses programas não impede o controle do estímulo, da
mesma forma que esse controle se desenvolve sem padrões
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comportamentais derivados da regularidade sequencial
entre os subciclos. Cantor e Avendaño realizam um estudo
para determinar as propriedades psicométricas do Teste de
Rastreio de Demências Pesoteste em amostras clínica e não
clínica de idosos da cidade de Bogotá (Colômbia). Oliveira,
Pagliarin, Calvette Bastos e Fonseca, pesquisam sobre o
processamento comunicativo de pacientes com acidente
vascular cerebral (AVC) de hemisfério direito. Noronha
e Martins determinam as relações entre força de caráter e
satisfação com a vida bem como as diferenças de médias
entre sexo e idade em estudantes universitários. Por sua
vez, Navarro-Mantas e Velásquez propõem uma ferramenta
de registro de situações cotidianas de desigualdade de gênero que foi empregada num programa de intervenção de
violência de gênero, cuja avaliação foi feita por meio de
um desenho quase-experimental. Em sua pesquisa, López
e Argimon caracterizam idosos que participaram de um
treinamento cognitivo com o objetivo de medir seus efeitos,
com ênfase nas funções executivas, comparando um grupo
experimental com um grupo controle. De acordo com a
Teoria da Restauração de Mejía-Castillo, López-Suárez,
Estrada e Lagunes-Córdoba apresentam um estudo com
estudantes de centros educativos de ensino médio em Xalapa
(México) para identificar e comparar as qualidades restauradoras percebidas em seus espaços escolares. A pesquisa
de Gómez, Segura, Castrillón e Perilla teve como objetivo
construir uma bateria que superasse algumas das limitações
que se encontraram com a bateria de fatores de risco psicossocial do Ministério da Proteção Social na Colômbia e
validá-la. Com o propósito de avaliar a efetividade de um
programa de intervenção para promover a saúde sexual
de adolescentes que se encontram em conflito com a lei,
corresponde a contribuição do estudo de Sánchez, Enríquez
e Robles. No que lhes diz respeito, Ravelo, Mejía e González realizam uma análise descritiva dos artigos publicados
na revista Acta Colombiana de Psicología entre 2010 e
2014. Por último, o objetivo da contribuição de Londoño
e González foi avaliar a prevalência da depressão, detectar
o risco suicida e identificar os fatores sociodemográficos
e pessoais associados com esse transtorno numa amostra
de homens colombianos.
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lógicos, estatísticos e técnicos bem como aos revisores de
texto, a contribuição para o bom nível acadêmico e científico
da Acta Colombiana de Psicología.

