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NOTA EDITORIAL VOLUME 14 

 

No ano de 2007 nascia a Ciências Psicológicas como revista científica em psicologia e áreas 
de fronteira, com todo encanto de um grupo de acadêmicos do Uruguai e o apoio de 
colegas de outras universidades, entre os quais gostaríamos de recordar o Prof. Dr. Agustín 
Romero Medina- Diretor Editorial da prestigiosa Anales de Psicología de la Universidad de 
Murcia-. Muita ajuda, trabalho e, em princípio, esforço para ter bons artigos. Tudo por 
aprender. 

Já passaram 13 anos, 28 números ininterruptos, distintas avaliações das bases. Hoje a 
Ciências Psicológicas é uma publicação bilingue e trilingue nos resumos, sempre inglês e 
espanhol ou português; com uma composição de artigos de investigação original muito alta 
e constituída por mais de 70% de colaborações de autores do exterior, que a convertem 
cada vez mais, em uma revista de psicologia latino-americana, com a presença de Espanha 
e Portugal. 

A Ciências Psicológicas já ingressou em outra fase, com toda força que dedica a nova 
diretora Profa. Dra. Cecilia Cracco, quem conta com os conhecimentos e com a paixão que 
há que dispor nesses empreendimentos. São bons tempos pela frente. 

Esta nota editorial reflete a passagem de uma etapa a outra, com as expressões da nova 
diretora. Antes, ambas queremos fazer uma menção muito especial a quem tem sido um 
dos grandes pilares da revista, a Lic. Lilian Rué, que tem trabalhado em cada artigo, em 
cada gráfico, em cada linha, desde o princípio, com grande dedicação e expertise. Uma 
ausência que sentiremos, mas que deixa seus ensinamentos do bom trabalho. 

A visão, o trabalho incansável e a qualidade da gestão editorial realizada pela diretora 
anterior, Dra. Lilián. R. Daset, permitem projetar novos desafios: aperfeiçoar aspectos da 
gestão- tanto em seu suporte na plataforma digital, como nos seus tempos-, potencializar a 
difusão dos trabalhos publicados, ingressar a novas bases. Nada disso teria sentido se não 
contássemos com a confiança dos autores que enviam seus trabalhos. Nesse sentido, nos 
sentimos felizes ao encerrar o Volume 14 com um total de 37 trabalhos pertencentes a 
distintos países da Iberoamérica. 

Neste 2020 que a pandemia do Covid-19 atingiu tão duramente a região, queremos desejar 
a nossos autores, árbitros e leitores, um natal cheio de Paz que nos permita, apesar de 
tudo, agradecer e renovar nossos sonhos para o ano 2021. 

 

Dra. Lilián R. Daset 

Dra. Cecilia Cracco 

 

 

 

 

 

 
This work is under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 


