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Psicología, Conocimiento y Sociedad (PCS) é uma publicação quadrimestral,

revisada por pares e de acesso livre, da Faculdade de Psicologia da Universidad de

la República, Uruguai. https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/index

A cada ano, a PCS publica uma Seção Temática (ST) que integra artigos que

apresentam pesquisas originais e com foco em um tema específico. As propostas

devem estar alinhadas com a política editorial da PCS e contribuir com

conhecimentos que permitam avançar na compreensão de questões que sejam tanto

de longo prazo quanto emergentes em nossas sociedades. Como uma revista da

Universidade da República, a PCS adere aos propósitos estabelecidos por sua Lei

Orgânica, portanto, priorizará a abordagem de problemas ligados à compreensão de

questões sociais relevantes.

Psicología, Conocimiento y Sociedad abre a chamada de propostas de Seções
Temáticas

As propostas serão recebidas entre 14 de junho e 6 de agosto. Serão avaliadas pelo

Comitê Editorial local e três consultores externos a serem definidos com base nas

temáticas propostas. Haverá um prazo de dois meses para informar o resultado da

chamada.

A proposta selecionada será publicada no número correspondente ao mês de maio

de 2022. Caso nenhuma proposta seja aprovada, o Comitê Editorial pode declarar a

chamada deserta.

https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/index


Como propor uma Seção Temática?

A proposta de Seção Temática poderá contar com até dois editores responsáveis,

que apresentarão um documento que conterá:

● nome(s) do(s) editor(es) convidado(s), um título provisório para a Seção

Temática, um resumo da proposta (máximo de 500 palavras).

● uma lista de oito a dez autores convidados, com a respectiva filiação

institucional (o compromisso de participar será certificado por uma carta de

compromisso que cada autor convidado deverá assinar).

● uma lista de pelo menos vinte revisores externos.

● um cronograma de trabalho estruturado de outubro 2021 a maio 2022, que

indique claramente as principais etapas e atividades de gestão editorial a

realizar.

● uma estrategia de difusão da ST através de diferentes canais que deverão

incluir as redes sociais da PCS.

Documentação a ser anexada à proposta:

Editor(es): Apresentará um CV abreviado (máximo 3 páginas) contendo nome do

Editor, filiação institucional, ORCID, formação (informando o mais alto grau

acadêmico alcançado), cargos acadêmicos desempenhados, projetos de pesquisa

realizados relacionados com a temática proposta e um mínimo de cinco publicações

revisadas por pares que considere mais relevantes no campo de estudo diretamente

relacionadas à Seção Temática proposta. Indicar em quais revistas participa ou

participou como revisor, e sua experiência previa em projetos editoriais.

Os editores apresentarão uma carta de compromisso que estabelecerá que estão

cientes das normas da chamada e, portanto, comprometem-se a ajustar a Seção

Temática às normas editoriais da PCS e a realizar sua tarefa dentro dos prazos

estabelecidos. Da mesma forma, devem registrar que se excluem da participação

como autores na referida Seção Temática.



Editores de dossiês ou Sessões Temáticas da PCS não poderão participar da

chamada.

Artigos de pesquisa (máximo 8 – mínimo 5): para cada artigo, serão incluídos o

título e o resumo, contendo a temática da pesquisa, objetivos e metodologia do

estudo, principais resultados e conclusões (máximo de 500 palavras). Como

mencionado anteriormente, os autores convidados deverão apresentar uma carta

assinada declarando seu interesse e compromisso de participar. Somente se aceitará

artigos inéditos de pesquisa empírica, não se aceitará revisões da literatura, ensaios,

artigos de natureza teórica, comunicações nem resenhas.

Pareceristas convidados (entre 16 e 20): Deverá anexar uma lista que contenha

pelo menos 20 pareceristas especialistas sobre a temática (indicar nome, grau

acadêmico, filiação institucional e ORCID) que aceitem participar do processo de

revisão duplo-cego. O(s) Editor(es) estabelecerá(ão) contato prévio com os referidos

pareceristas, garantindo que estejam dispostos a participar caso a Seção Temática

seja selecionada.

A Seção Temática publicará no mínimo 5 artigos de pesquisa, escritos em espanhol,

português e/ou inglês. Todos os artigos de pesquisa inéditos deverão seguir as

Diretrizes para autores(as). O processo de revisão será realizado em pares, de

acordo com a modalidade duplo-cego.

As propostas serão recebidas com copia aos dois e-mails da revista PCS:

revista@psico.edu.uy e revistapcs@gmail.com. Anexando a documentação completa.

Critérios de Avaliação

Uma vez recebidas as propostas, o Comitê Editorial realizará uma avaliação com

base nos seguintes critérios:

● Conformidade com as bases da chamada. Propostas que não apresentem toda

a documentação exigida não serão consideradas.
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● Trajetória acadêmica do(s) Editor(es): ser um pesquisador consolidado ou em

vias de consolidação na temática proposta, filiação institucional, produção

acadêmica sobre a temática proposta, particularmente em periódicos revisados

por pares, possuir experiência editorial.

● Relevância temática da proposta: relevância social e/ou para a disciplina.

● A apresentação de seções temáticas que abordem campos emergentes e que

que contribuam para responder aos problemas da realidade atual será

valorizada.

● Internacionalização: se espera que a ST conte com pesquisas desenvolvidas

em diferentes países. 75% dos artigos de pesquisa deve ser de autores

externos às instituições acadêmicas dos editores convidados).

● Trajetória acadêmica dos autores convidados e dos pareceristas propostos.

● Viabilidade da proposta dentro dos prazos estabelecidos (o cronograma

apresentado será tomado como referência).

● A decisão final sobre os artigos que formarão parte da Seção Temática será

tomada pela Comitê Editorial da PCS .

Datas importantes:

● Data limite para a apresentação de propostas: 6 de agosto de 2021
● Data de confirmação da aceitação da proposta selecionada: 6 de outubro de

2021
● Data de publicação da Seção Temática: maio de 2022

Sobre o processo de publicação da Seção Temática

Uma vez aprovada uma ST, os artigos de pesquisa deverão ser enviados à PCS

apenas através do Open Journal Systems (OJS), e passarão por uma primeira etapa

de avaliação pelo Comitê Editorial.

1) Após a submissão, se avaliará a conformidade com as normas editoriais.

2) Em seguida, o manuscrito será avaliado pelo Comitê Editorial, que determinará se o

conteúdo cumpre com os padrões de qualidade da revista.



Após essa avaliação do Comitê Editorial, três decisões são possíveis:

1. Rejeitar a submissão

2. Solicitar ajustes antes da revisão por pares

3. Passagem à revisão por pares (sistema duplo-cego). A PCS garantirá que

os pareceristas sejam externos à instituição dos autores da submissão.

Os manuscritos aprovados nessa primeira etapa de avaliação do Comitê Editorial

passarão por um revisão por pares e os editores da ST serão designados no OJS para

que continuem com todo o processo, até finalizar as etapas de avaliação.

Psicología, Conocimiento y Sociedad está indexada no LATINDEX (Sistema

Regional de Informação em Linha para Revistas Científicas da América Latina,

Caribe, Espanha e Portugal); SciELO (Scientific Electronic Library Online); Redalyc
(Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal); Web
of Science através do Emerging Sources Citation Index e ERIHPLUS (European

Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

Integra a BVS Psi-Uruguay (Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia); DOAJ
(Directory of Open Access Journals); TIMBÓ (Trama Interinstitucional

Multidisciplinaria de Bibliografia Online); COLIBRI (Conhecimento livre repositório

institucional, UdelaR); REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento

Científico); SHERPARoMEO (RoMEO Journals database); MIAR (Matriz de

Informação para a Análise de Revistas); LatinREV (Rede Latinoamericana de

Revistas Acadêmicas em Ciências Sociais e Ciências Humanas).
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