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Em nome da Acta Colombiana de Psicología, compartilhamos com nossos leitores as conquistas atingidas
em 2016 de acordo com o projetado e graças ao apoio da
nossa instituição e dos que estiveram liderando atividades
e tarefas da revista: primeiro, para os números do volume
19, contou-se com as versões em espanhol e inglês dos
artigos publicados bem como com uma versão em português nos casos em que os autores enviaram seu documento
original nesse idioma; segundo, editaram-se e fizeram-se
visíveis os dois números para 2016 e o primeiro de 2017
(volume 20) com o objetivo de cumprir rigorosamente
com a periodicidade estabelecida; terceiro, nossa revista
foi reposicionada no quartil 3 (Q3) na classificação do
Scimago Journal Country Rank (SJR); quarto, participou-se
do primeiro edital para a avaliação de Revistas Científicas
Colombianas Especializadas (Publindex), na qual a Acta
ficou na categoria B; quinto, continuou-se ampliando a
cobertura geográfica das contribuições submetidas à revista
e nela publicadas.
Neste número, publicam-se artigos internacionais de
pesquisadores de países como a Argentina, especificamente da Universidad Nacional de Mar del Plata; do Brasil,
da Universidade São Francisco, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, do Centro
Universitário de João Pessoa, da Universidade Federal de
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Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal da Paraíba e
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; do Chile,
vinculados à Universidad Católica del Norte, à Universidad
de Tarapacá e à Universidad de Concepción; do Equador,
procedentes da Universidad del Espíritu Santo; do México,
da Universidad de Colima; da Espanha, da Universidad
de La Laguna, e, da Venezuela, da Universidad de Los
Andes. Além disso, são publicados artigos nacionais de
autores pertencentes à Universidad Católica de Colombia,
à Universidad de Medellín, à Fundación Universitaria
Sanitas, à Universidad El Bosque, à Universidad Industrial
de Santander, à Universidad del Rosario e à Universidad
Simón Bolívar.
Agradecemos a todos os autores, aos grupos e redes
de pesquisa, aos pareceristas, aos membros da Comissão
Editorial, da Comissão Científica e do Conselho Editorial,
além da equipe de tradutores, revisores técnicos, metodológicos e estatísticos, e revisores de texto seu apoio e
contribuições para atingir o alto nível acadêmico e científico
da revista. Ainda, convidamos os autores interessados a
enviarem seus artigos ou resenhas bibliográficas para que
sejam submetidos para sua divulgação na revista Acta
Colombiana de Psicología.

