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REVISTA AcTA colombIAnA dE PSIcologíA
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Manter grande qualidade científica nos artigos pu-
blicados e alcançar maior cobertura dos nossos autores 
são os objetivos principais da revista Acta Colombiana 
de Psicología. Este número desta publicação científica 
seriada apresenta importantes artigos nacionais da Uni-
versidad Católica da Colômbia (Bogotá), Universidad 
San Buenaventura (Medellín), Pontificia Universidad 
Bolivariana (Bucaramanga), Fundação Oftalmologia de 
Santander-Clínica Carlos Ardila Lülle (FOSCAL), Uni-
versidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana 
(Cali), Universidad del Valle (Cali), Universidad Exter-
nado da Colômbia (Bogotá) e Corporación Nuevos Rum-
bos. Da mesma forma, artigos internacionais de Saint 
Peter´s College (Estados Unidos), Instituto de Terapia 
Cognitivo Conductual (México D. F.), Universitat de Gi-
rona (Espanha) e a Universidad Intercultural de Chiapas 
(México), assim como da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Universidade São Francisco, Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas e Faculdades Integra-
das de Jaú e UNOESTE de Brasil.

Invitamos para continuar o estabelecimento de acor-
dos ou de atividades de colaboração nacional ou interna-

cional entre Acta Colombiana de Psicología e instituições, 
revistas e grupos de pesquisa. Deste modo, fundam-se re-
des de contribuições genuínas para fortalecer árbitros e 
autores que incrementem a cobertura e a citação, entre 
outros aspetos, e tendam laços mais estreitos nas relações 
para a produção e a visibilidade do conhecimento.

Em um número de Acta, explicou-se que tais ativida-
des colaborativas ajudariam, através de índices reconhe-
cidos e bases de dados pertinentes, levar a cabo análises 
bibliométricas sobre percentagem de trabalhos científicos, 
número de documentos por ano, evolução da produção 
por instituição e autor, número de referências, percentual 
de referências nacionais e internacionais, número de ci-
tações de documentos, número de autores por ano, núme-
ro de artigos por país e média de artigos por ano.

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos 
os autores dos artigos, grupos e redes de pesquisa, nossos ár-
bitros, membros do Comitê Editorial e do Comitê Científico, 
revisores metodológicos, estatísticos,  técnicos e de estilo. 
Muito obrigado.




