
 
 

Escopo e política 

 A Revista de Psicologia da UNESP, é uma publicação do programa de Pós-

Graduação e do Curso de Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras de Assis - 

UNESP, visa à divulgação de trabalhos científicos originais pertinentes à psicologia e 

áreas afins. Serão aceitos trabalhos em português, espanhol e inglês dos seguintes tipos: 

1. Comunicações: relatos breves de pesquisas ou trabalhos apresentados em 

reuniões científicas/eventos culturais contendo descrições ou avaliações de métodos e 

procedimentos (mínimo de 3; máximo de 7 páginas); 

2. Entrevistas: transcrição de entrevistas com personagens relevantes para a 

psicologia (máximo de 15 páginas); 

3. Estudos teóricos/ensaios: são trabalhos de cunho de atualização ou opinativos. 

Analisam temas e questões fundamentadas teoricamente, levando ao questionamento de 

modos de pensar e atuar existentes e a novas elaborações, considerando neles a análise 

de aspectos filosóficos, éticos ou sociais relacionados à psicologia (mínimo de 5; 

máximo de 20 páginas); 

4. Notas bibliográficas e resenhas: sugestões de textos, artigos, filmes etc, bem 

como resenhas de livros de interesse para a psicologia, com indicação precisa da fonte a 

ser comentada (mínimo de 1; máximo de 4 páginas); 

5. Relatos de pesquisa: investigações baseadas em dados empíricos, recorrendo a 

metodologia quantitativa e/ou qualitativa. (mínimo de 5; máximo de 20 páginas); 

6. Ressonâncias: comentários complementares e réplicas a textos publicados em 

números anteriores da Revista (mínimo de 1; máximo de 5 páginas); 

7. Relatos de experiência: descrição de procedimentos e estratégias, ou narrativas 

de experiências e vivências que apresentem uma contribuição acadêmica (máximo de 15 

páginas); 

8. Traduções: traduções de artigos, ensaios e entrevistas relevantes e indisponíveis 

em língua portuguesa (mínimo de 15; máximo de 25 laudas). 

 

 

Diretrizes gerais para os autores 

 

• Submissão e avaliação do manuscrito 

 Os manuscritos devem ser submetidos via internet, exclusivamente no website da 

Revista (http://seer.assis.unesp.br/index.php/psicologia/login). É condição essencial que 



 
toda e qualquer submissão seja de material não publicado e nem em avaliação por outro 

periódico.  

Após a submissão será realizada a primeira avaliação pela equipe composta pela Editora 

Geral e por Assistentes de Edição da Revista de Psicologia da Unesp, verificando se o 

trabalho seguiu os itens elencados nas Diretrizes para Autores e Tipos de Contribuição.  

Aprovado nesta etapa, o manuscrito será encaminhado para avaliação pelos pares 

preservando a identidade dos autores e consultores (double blind review) 

Os pareceres emitidos pelos consultores contêm justificativas que podem sugerir a 

aprovação para publicação sem alterações, a aprovação para publicação com 

recomendações de alterações ou a não recomendação de publicação.  

Caberá ao Conselho Editorial a decisão final sobre o manuscrito, inclusive quanto à 

necessidade de novas reformulações, reservando-se, ainda, o direito de fazer pequenas 

modificações no texto dos autores para agilizar o processo editorial. 

A Revista de Psicologia da Unesp não cobra taxa de submissão de artigos ou de 

avaliação dos mesmos. 

 

• Apresentação de manuscritos 

A Revista de Psicologia da Unesp adota as normas de publicação da APA: (Publication 

Manual of the American Psychological Association/ 6ª edição, 2010).  

Um guia rápido em português pode ser consultado em  

http://www.ip.usp.br/portal/images/stories/manuais/normalizacaodereferenciasapa.pdf  

Para  citações, consultar o site: 

http://www.ip.usp.br/portal/images/stories/manuais/citacoesnotextoapa.pdf 

Depois de adequados às normas, os textos originais deverão ser submetidos em editor 

de texto Word for Windows 6.0 ou posterior, em espaço duplo (em todas as partes do 

manuscrito), em fonte tipo Times New Roman, tamanho 12, não excedendo o número 

de páginas apropriado à categoria em que o trabalho se insere, (incluindo Resumo, 

Abstract, Figuras, Tabelas, Anexos e Referências, além do corpo do texto): 

A configuração da página deverá ser A4, com as seguintes margens: esquerda 3,0 cm; 

demais lados 2,0cm, com alinhamento à esquerda; 

É fundamental que o material não contenha qualquer forma de identificação da autoria, 

o que inclui referências identificadas a trabalhos anteriores do(s) autor(es)do manuscrito 

e seus vínculos institucionais, bem como informações contidas nos campos das 

propriedades do documento. 



 
Especial atenção para retirar a identificação de autoria nas Propriedades do arquivo da 

sua versão de Word ou outro editor de texto. Na ferramenta de Ajuda do seu editor de 

texto, procure por “Propriedades” ou “Inspecionar documento” e siga as instruções para 

remover informações pessoais do documento para garantir a avaliação blind review. 

Todo e qualquer texto encaminhado de modo on line à Revista deve ser acompanhado 

de carta assinada por todos os autores (modelo a seguir), onde esteja explicitada a 

intenção de submissão ou nova submissão do trabalho a publicação. Esta carta deve 

conter, ainda, autorização para reformulação de linguagem, se necessária para atender 

aos padrões da Revista. Todos os documentos complementares devem ser anexados 

pelo sistema eletrônico de editoração, em arquivo do Word. 

 

Modelo de carta de encaminhamento 

Encaminhamos à Revista de Psicologia da Unesp para apreciação e possível 

publicação, o texto intitulado (título do texto) que se trata de (categoria do texto: por 

exemplo, Relato de pesquisa, Estudo teórico, Relato de experiência, Resenha, Debate). 

Declaramos que o presente trabalho é inédito e original, seguiu rigorosamente todos os 

procedimentos éticos e não está submetido a outra revista para publicação. 

Autorizamos a reformulação de linguagem, caso necessária para atender aos padrões 

da Revista Psicologia em Estudo. 

Atenciosamente, 

Nomes 

assinaturas de todos os autores 

 

• Preparação dos manuscritos 

 

Os elementos do manuscrito devem ser apresentados na seguinte ordem:  

(a) Folha de rosto sem identificação de autoria;  

Não é computada no número total de páginas do manuscrito, mas deve estar 

integrada ao arquivo com os demais elementos do texto. Deve conter o Título 

original (máximo de 14 palavras) e título compatível em inglês Títulos e 

subtítulos não devem conter pontuação final. 

(b) Resumos e palavras-chave (em português e em inglês);  

Deve conter os resumos em português e inglês, formatados em parágrafos 

únicos, contendo mínimo de 100 e máximo de 150 palavras cada e antecedidos 



 
pelo título Resumo. Abaixo de cada resumo, listar pelo menos três e no máximo 

cinco palavras-chave (em letras minúsculas e separadas por ponto e vírgula). 

Sugere-se utilizar palavras-chave derivadas das Terminologias em Psicologia da 

BVSPsi ou Thesaurus do Psycinfo.  

A Revista de Psicologia da Unesp tem como procedimento padrão fazer a 

revisão final dos Resumos em língua estrangeira, reservando-se o direito de 

corrigi-los, se necessário. 

(c) Corpo do texto; não é necessário repetir o título do manuscrito na primeira 

página. As seções do corpo do texto não começam cada uma em uma nova 

página e todas devem possuir títulos centralizados e somente a primeira letra 

maiúscula (por exemplo, Método e discussão, em artigos empíricos). Os 

subtítulos devem estar alinhados à esquerda, em itálico, com a primeira letra 

maiúscula (por exemplo, os subtítulos da seção Método: Participantes ou 

Análise dos dados). Títulos e subtítulos não devem ser acompanhados de ponto 

final. Caso haja outras subdivisões no texto, recomenda-se no máximo três 

níveis de intertítulos, utilizando números e letras. Todos os autores/instituições 

citados, direta ou indiretamente, devem ser referidos seguidos da data da 

publicação. Todos os estudos/documentos citados no texto devem ser listados na 

seção de Referências (ou em Notas, caso não tenham sido publicados). 

Demais informações consulte o manual sobre as normas de publicação da APA, 

referidos anteriormente 

(d) Notas;  

Devem ser evitadas sempre que possível. No entanto, se não houver outra 

possibilidade, devem ser indicadas no texto por algarismos arábicos sobrescritos 

e apresentadas imediatamente após o Corpo do texto. 

(e) Referências; 

Apenas as obras mencionadas no texto devem aparecer nesta seção. 

(f) Tabelas, Figuras e Anexos.  

Devem ser numeradas, possuir título e legendas, quando necessário  

(g) Agradecimentos e Agência(s) de fomento, acompanhadas do número do 

Processo e(ou) Edital através do qual foi obtido o apoio.  

 

• Verificação de diretrizes para submissão 

O descumprimento de qualquer um dos itens é suficiente para a recusa inicial, durante a 

primeira etapa de avaliação, motivo pelo qual recomendamos aos autores que façam 

minuciosa revisão de seus manuscritos antes da submissão. Enfatizamos que 



 
manuscritos recusados duas vezes por inadequação a esses itens não serão novamente 

recebidos.  

  

Direitos autorais 

A submissão dos textos implica a cessão imediata e sem ônus dos direitos de publicação 

na Revista de Psicologia da Unesp, que terá a exclusividade de publicá-los em primeira 

mão. O autor continuará, não obstante, a deter os direitos autorais para publicações 

posteriores. No caso de republicação dos artigos em outros veículos, recomenda-se a 

menção à primeira publicação em Revista de Psicologia da Unesp.  

Política de Acesso Livre – A Revista de Psicologia da Unesp proporciona acesso 

público e gratuito a todo seu conteúdo.  

. 


