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Nesta oportunidade nos permitimos informar que, no 
que diz respeito aos convênios colaborativos, com a edi-
ção do número anterior foram finalizadas as atividades de 
cooperação entre Acta Colombiana de Psicología e as re-
vistas internacionais, Revista Mexicana de Análisis de la 
Conducta e Revista Latinoamericana de Medicina Con-
ductual. Agradecemos a essas publicações, dado que estas 
atividades ou convênios permitem que as revistas criem, 
fortaleçam e consolidem redes acadêmicas entre autores 
e árbitros, e que também aumentem sua cobertura em di-
vulgação, propiciando maior visibilidade e aumento nas 
estatísticas de citação, entre muitos outros benefícios que 
são obtidos ao trabalhar em rede. Entretanto, como já ha-
víamos informado neste espaço em outras ocasiões, atual-
mente contamos com outros convênios colaborativos com 
várias revistas nacionais e internacionais e continuaremos 
com o estabelecimento dos mesmos, particularmente para 
a criação e fortalecimento de redes e o estabelecimento de 
relações interinstitucionais, bem como para ganhar visibi-
lidade e intercâmbios, e aumentar a dinâmica na produção 
de conhecimento e seu proveito na solução de problemáti-
cas próprias do campo da Psicologia.

Por outro lado, neste número de Acta Colombiana de 
Psicología são oferecidos aos leitores artigos internacionais 
como os da Universidade Nacional de Tucumán (Argenti-
na), da Universidade del Biobío (Chile), da Universidade de 
Talca (Chile) e, da Universidade Católica de Valência (Es-
panha); bem como, artigos do México provenientes da Uni-
versidade del Valle de Atemajac - Campus León, do Centro 
de Integração Juvenil, A.C. e da Universidade Autônoma do 
México; assim como da Universidade da Madeira (Portu-
gal) e da Universidade Carlos III de Madri (Espanha). Da 
mesma forma, artigos nacionais da Pontifícia Universidade 
Javeriana de Cali, da Universidade de los Andes, da Univer-
sidad de Antioquia e da Universidade del Rosario.

Como de costume, em nome da 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 metodológi-
cos e estatísticos, técnicos e de estilo, por contribuir ao 
bom nível acadêmico e científico da Revista. Além disso, 
convidamos aos autores interessados em enviar-nos suas 
publicações ou resenhas bibliográficas para que sejam 
postuladas para publicação na revista Acta.


