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Ao cumprir 15 anos de Acta Colombiana de Psicolo-
gía o interesse primordial tem sido a publicação de arti-
gos de alta qualidade científica, cumprindo as exigências 
internacionais no que diz respeito às características edi-
toriais, conseguindo cada vez uma visibilidade maior e 
um posicionamento nacional e internacional. Foram assu-
midos alguns dos desafios propostos anteriormente, neste 
espaço, tais como a) convidar a comunidade científica do 
mundo a consultar e citar aos autores que vem publicando 
na revista Acta Colombiana de Psicología, b) ampliar a 
cobertura de autores, c) estabelecer convênios de ativida-
des colaborativas com os editores de revistas nacionais e 
internacionais e d) fortalecer os processos de arbitragem 
com o convite de reconhecidos e especialistas pesquisa-
dores, tanto nacionais como estrangeiros, particularmente 
com formação de Doutorado.

Para este ano, no plano nacional conseguimos renovar 
a sua indexação na categoria A1 do Índice Bibliográfico 
Nacional – Publindex, enquanto que no plano internacio-
nal se mantém no SCOPUS, no PsycINFO, SciELO, entre 
outros destacados índices e bancos de dados. Contribuiu 
à publicação de numerosos Autores Nacionais e Interna-
cionais e Institucionalmente tem sido um indicador de 
visibilidade da Universidade Católica da Colômbia e da 
sua Faculdade de Psicologia e apresenta-se à comunidade 
científica como uma fortaleza para contribuir no processo 
de creditação e certificação do Programa de Psicologia. 

Por outra parte, seu Editor vem participando e liderando e 
é membro ativo de diferentes grupos e Redes de Editores 
do país e de outros países.

Entre os novos desafios para 2013, além de manter os 
êxitos obtidos e sua alta qualidade científica, espera-se 
que com o apoio Institucional, se possa emigrar ao Open 
Journal Sistem  - OJS, seja atualizado o website da revista 
Acta e continue-se  com a internacionalização da mesma, 
a partir da participação em eventos. Da mesma forma, em 
médio prazo possa-se aumentar a sua periodicidade, dado 
o alto fluxo de artigos e as diversas ofertas para a edição 
de números monográficos

Por último e como é costume neste espaço destaca-se 
que no presente número foram aceitos artigos nacionais 
da Universidade Pedagógica Nacional, Bogotá, Univer-
sidade del Valle e Universidad de Manizales. Igualmente, 
artigos internacionais da Universidade Nacional de Cór-
doba – Argentina, da Universidade de Magallanes, Punta 
Arenas – Chile, da Universidad de Concepción - Chile, da 
Universidade Nacional Autônoma do México, da Univer-
sidad da Costa Rica, da Espanha da Universidade Autô-
noma de Madri e da Universidade Nacional de Educação 
à Distância (UNED), Madri, do Brasil da Universidade de 
Brasília, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, e da Universidade de Santa Cruz do Sul.

Para todos os Autores, árbitros e membros de nossos 
Comitês, muito obrigado e sucesso em 2013.


