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Caracterização:

o Dois números por ano

o Qualis B2 (2015)

o Indexadores: PePSIC; Latindex; LILACS; Journals 

For Free; Periódicos CAPES; Diadorim; DOAJ, 

REDIB, PSICODOC

o Redes sociais: página no facebook e 

Academia.edu

o Revista on-line

o Publica 7 artigos, um relato de experiência e uma 

resenha por número



Início do processo editorial

Certificados aos 

pareceristas



Facilitando os Pareceres

Formulário de 

Avaliação

Formulário de avaliação - APA 6ª. ed. 
O formulário em anexo constitui uma diretriz para a avaliação do artigo. Avalie cada item e faça 
comentários e sugestões sobre o artigo ao final de sua avaliação. Se preferir, realize seus 
comentários no próprio corpo do texto e anexe o mesmo em campo apropriado. O símbolo * indica 
campo obrigatório. 

O título é adequado ao conteúdo do manuscrito?* 

 Sim 

 Não 

O resumo apresenta introdução, objetivo, método e resultados? No caso de trabalhos teóricos ou 
sugestões práticas, o resumo faz uma breve problematização do assunto?* 

 Sim 

 Não 

As palavras-chave estão de acordo com o vocabulário de terminologia em psicologia, disponível na 
Biblioteca Virtual em Saúde/Psicologia (BVS-psi): www.bvs-psi.org.br?* 

 Sim 

 Não 

O título em inglês é equivalente à versão em português?* 

 Sim 

 Não 

 Não sei avaliar 

O resumo em inglês é equivalente à versão em português?* 

 Sim 

 Não 

 Não sei avaliar 

O título em espanhol é equivalente à versão em português?* 

 Sim 

 Não 

 Não sei avaliar 

O resumo em espanhol é equivalente à versão em português?* 

 Sim 

 Não 

 Não sei avaliar 

 



Garantindo a Agilidade do Processo Editorial



Garantindo a Agilidade do Processo Editorial

Template da Revista

DOI: Espaço reservado, não alterar 

TÍTULO DO MANUSCRITO: SUBTÍTULO DO MANUSCRITO (ESTILO 

"TÍTULO_GERAL") 

Autor 1 (Estilo "Autores_Nome") 
Afiliação 1 (Estilo "Autores_Afiliacao") 

Autor 2 
Afiliação 2 

Autor 3 
Afiliação 3 

Autor 4 
Afiliação 4 

Autor 5 
Afiliação 5 

Resumo 
Resumo em português. Máximo de 150 palavras. Estilo "Resumo_Texto". 
Palavras-chave: palavra 1; palavra 2; máximo de 5. 

TITLE IN ENGLISH: SUBTITLE (ESTILO "TÍTULO_GERAL") 

Abstract 
Abstract in English. Maximum of 150 words. 
Keywords: word 1; word 2; maximum of five. 

TÍTULO EN ESPAÑOL: SUBTÍTULO (ESTILO "TÍTULO_GERAL") 

Resumen 
Resumen en español. Máximo de 150 palabras. 
Palabras clave: palabra 1; palabra 2; máximo de cinco. 

INTRODUÇÃO (ESTILO "TÍTULO_GERAL") 

Subtítulo opcional (Estilo "Título_Subtítulo1") 

Escrever aqui o texto da introdução, com citações que respeitem a 

formatação da APA 6a edição. (Estilo "Normal") 

O texto pode ter vários parágrafos, contudo, o estilo adotado para este 

trecho do artigo é o mesmo. 

Os autores não devem pular linha entre texto normal, títulos e subtítulos. 

Caso o autor já tenha redigido o texto em outro documento, tem-se a 

opção de copiar e colar. Para tanto, deve-se usar a opção de "Colar sem 

formatação" presente no editor de texto Word. Todo o texto deve estar no "Estilo 

Normal", exceto quando indicado. 



Garantindo a Agilidade do Processo Editorial

Estilos da Revista



Após o Parecer…

Certificado 

aos autores



Publicação:

o Antes da publicação, autores verificam pelo site a 

prova em pdf

o Na publicação, o artigo recebe um número doi

o O número segue para a publicação nas bases de 

dados da revista

o Bibliotecária: Laudicena de Fátima Ribeiro

o Alunas (projeto de ensino): Ana Carolina Moraes 

(2º ano psicologia) Maria Lúcia Ortolan 

(Residente)



Obrigada!

Pareceristas, autores e equipe 

da revista


