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Com o número 2 do volume 20 da Acta Colombiana de
Psicología, celebramos 20 anos de edição ininterrupta, nos
quais se destaca o interesse primordial de zelar pela alta
qualidade científica, pelo cumprimento das características
editoriais, pela visibilidade, pela melhoria permanente quanto
a indicadores e pelo posicionamento nacional e internacional;
este último, cabe mencionar, se deve à permanente publicação de contribuições de autores estrangeiros, o que tem
permitido a expansão e a cobertura geográfica da revista.
Espera-se que, nesta nova década, a Acta mantenha a
alta qualidade científica e editorial que conseguiu até o
momento, que continue contribuindo para a visibilidade do
conhecimento tanto nacional quanto internacionalmente,
que seja aumentada a inclusão em diferentes sistemas de
indexação internacionais, que sejam incorporados sistemas e
tecnologias para a gestão de seus processos editoriais e que
sejam aumentados o interesse e a participação de diversas
comunidades e pesquisadores da disciplina e de disciplinas
afins na publicação de seus resultados de pesquisa, na leitura
e, particularmente, na citação destes.
No presente número da Acta Colombiana de Psicología,
são publicados artigos de diferentes áreas da psicologia,
como psicologia básica, da saúde, educativa, jurídica, da
personalidade e psicometria. Além disso, conta com várias
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pesquisas internacionais provenientes de países como
Chile (Universidad del Bío-Bío), México (Universidad
Veracruzana, Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí e Universidad
de Guadalajara), Portugal (Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro), Peru (Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas) e Espanha (Universidad de Huelva, Universidad
de Vigo, Universidad de La Laguna e Universidad Autónoma
de Madrid); também com estudos nacionais procedentes de
cidades como Bogotá (Universidad Católica de Colombia),
Tunja (Universidad de Boyacá) e Pasto (Universidad de
Nariño).
Por último, a editora agradece e reconhece a direção
da Universidad Católica de Colombia por seu alto compromisso e importante apoio oferecido até agora; sem isso,
não teria sido possível tudo o que a Acta Colombiana de
Psicología conseguiu nessas duas décadas. Ainda, destacamos e agradecemos a participação de todos os autores dos
artigos, os grupos e redes de pesquisa, os pareceristas, os
membros da Comissão Editorial, da Comissão Científica e
do Conselho Editorial, e a equipe de tradutores, revisores
metodológicos e estatísticos, técnicos e de estilo, pelo apoio
prestado durante esses 20 anos.

