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EDITORIAL

REVISTA ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA
ERNESTO L. RAVELO C.*

Em resposta às recentes exigências dos bancos de dados
e índices nacionais e internacionais em que a revista Acta
Colombiana de Psicología esta indexada, informa-se o
seguinte: a) graças ao apoio da Universidade, a partir do
Volume 16, Número 2 de 2013 se realizou a compra dos
códigos DOI (código alfanumérico que identifica na web
um artigo e o recupera, inclusive se ele estiver localizado
em um servidor diferente do que foi alojado inicialmente),
e sua incorporação em cada artigo publicado, b) da mesma forma, a partir desse Volume e Número, este código
foi incluído na referência de cada artigo publicado, c) a
partir do Volume 17, Número 1 de 2014 cumpre-se com a
exigência de periodicidade com inicio de período, ou seja,
que o Número 1 de cada ano se editará e será visível no
mês de janeiro do ano corresponda, e o segundo número
se editará no mês de julho do ano respectivo. Espera-se
poder cumprir com outras novas exigências relacionadas
com características editoriais, a qualidade científica, a visibilidade e a implementação de ferramentas para agilizar
os processos da gestão editorial, bem como a atualização
do web site Acta.

*

Editor

No presente número de Acta Colombiana de Psicología
são colocadas à disposição dos nossos leitores artigos de
destacados pesquisadores internacionais da Universidade
de Guadalajara (México); Hospital Geral do México, Dr.
Manuel Gea González; Universidade Nacional Autônoma
do México (México); Universidade Miguel Hernández
(Espanha); Universidade de Buenos Aires (Argentina);
Universidade de Gerona (Espanha), e da Universidade de
Granada, (Espanha). Da mesma forma, artigos nacionais
da Universidade Católica de Colômbia, Universidade de
San Buenaventura (Bogotá), Universidade del Rosario
(Bogotá), Universidade Pedagógica Nacional (Bogotá) e
da Corporação Impacto Vital (Bogotá).
Em nome da revista Acta Colombiana de Psicología
agradecemos a todos os autores dos artigos, aos grupos e
redes de pesquisa, aos árbitros, aos membros do Comitê
Editorial, do Comitê Científico, do Conselho Editorial, e à
equipe de tradutores, revisores metodológicos e estatísticos,
técnicos e de estilo, por contribuir ao bom nível acadêmico e científico da Revista. Assim mesmo, convidamos
aos autores interessados a enviar-nos suas publicações ou
resenhas bibliográficas para que sejam postuladas para
publicação em Acta.

