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EDITORIAL

No início do segundo semestre de 2019, o Portal de Periódicos Eletrônicos da PUC
Minas, morada da Pretextos, passou por um processo de atualização no intuito de aprimorar a
segurança do sistema e o fluxo de editoração das revistas. A plataforma ficou inoperante durante parte dos meses de agosto e setembro, e após a estabilidade do procedimento realizado,
foi necessária a verificação dos conteúdos de todas as revistas vinculadas, e o estudo acerca
do funcionamento do novo sistema, visto que houve mudanças significativas no formato de
trabalho. Isso fez com que todo o cronograma da Pretextos tivesse que ser alterado, tanto o
referente a esta edição, quanto ao que diz respeito ao volume do próximo ano. Mas depois de
todo o investimento realizado pela equipe do Portal, estamos de casa reformada! Com layout
mais funcional, mais moderno e acessível. Não obstante, como sempre estamos à disposição
de autores, avaliadores e demais colaboradores a respeito de qualquer dúvida ou dificuldade
que surgirem sobre o uso da plataforma.
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Anunciada a novidade, podemos enfim apresentar o número 8 da Pretextos, edição que
fecha o volume 4 da publicação e encerra as atividades referentes ao aniversário de 60 anos da
Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Como salientado no editorial anterior, este foi um
ano importante para a FAPSI. Toda a comunidade acadêmica tem sido convidada a inovar, a
se transformar, a apresentar as suas práticas exitosas. E não poderia ser diferente com a Pretextos. Estamos passando pela nossa primeira avaliação por parte da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Na primeira etapa da avaliação, conforme
novo modelo de estratificação do Qualis Periódicos – sistema que afere a qualidade das publucações e das revistas científicas – que vai da categoria A1 (mais bem avaliada), A2, A3, A4,
B1, B2, B3, B4 e C, a Pretextos recebeu o Qualis referência (preliminar) B1. Ficamos muito
felizes com esse primeiro resultado! Mas ainda não se trata do Qualis oficial que comporá o
quadriênio 2017-2020. A avaliação específica de área ainda não foi concluída, e conforme
cronograma divulgado pela ageência pode se estender até o mês de outubro de 20201.
Contudo, essa edição conclui a publicação dos trabalhos submetidos para o dossiê
“Esculpindo a Psicologia: 60 anos da FAPSI PUC Minas”, elaborado a partir chamada que
convidou professores, estudantes e ex-alunos para escreverem sobre os seus projetos e experiências de ensino/aprendizagem, pesquisa, extensão, estágio e outras práticas que ajudam a
registrar a história da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Assim, entre os trabalhos apresentados, está destacado como texto de abertura o artigo escrito pelas professoras/es Maria
Ignez Costa Moreira, Márcia Stengel e Wanderley Chieppe Felippe sobre a extensão universitária na Pós-Graduação. No ano em quea FAPSI celebra as suas 6 décadas de exitência, o
Progrmaa de Pós-Graduação stricto sensu em Psicologia da PUC Minas completa 15 anos. A
articulação da pesquisa com a extensão reitera o compromisso social da Universidade, da Faculdade e do PPG-Psi, que se aproximam da Comunidade, a partir de pesquisas e práticas que
partem da realidade social e contribuem com a sua transformação. A democratização do conhecimento ganha força nessa parceria, nas trocas estabelecidas, na inserção e na produção
social de saberes. Todos os atores envolvidos se beneficiam.
Na sequência, na seção de conferências e comunicações, temos dois textos. O primeiro
discute como as mudanças sociais e tecnológicas ocorridas no mundo reverberam na clínica.
Trata-se da transcrição da Conferência de abertura proferida no dia 02 de abril de 2019 por
Rômulo Ferreira da Silva no XI Encontro Integrado de Psicologia da PUC Minas São Gabriel.
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O calendário das atividades de avaliação de 2020 já está disponível em http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-aavaliacao/calendario-2020.
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O segundo texto, por sua vez, constitui uma comunicação escrita pela professora Maria Cristina Martins de Andrade, que relata a viagem que realizou para conhecer os Zorowaha, grupo
indígena que habita o sul do Amazonas. A descrição etnográfica nos istiga a conhecer mais
sobre essas pessoas, e nos provoca a refletir sobre o respeito e à proteção aos povos indígenas
e comunidades ribeirinhas.
Na seção de artigos com temática livre dispomos de artigos que discutem a atualidade,
a pós-modernidade e a constituição das subjetividades sob diversas pesrpectivas, o acolhimento ambulatorial, a atuação da Psicologia em contextos hospitalares e de saúde dos mais diversos, incluindo os serviços substitutuvos da Saúde Mental. As questões de gênero mais uma
vez aparecem como pauta em textos que abordam as experiências de mulheres em relação à
vida e ao mercado de trabalho, mulheres gamers (jogos eletrônicos) e pessoas transgênero. Há
ainda um trabalho que tece reflexões sobre o evenlhecimento de acordo com a perspectiva da
Psicologia Sócio-Histórica, e outro que estabelece articulações entre virtualidade e toxicomania no viés da Psicanálise, entre outros temas.
Não deixe de confierir o sumário desta e de outras edições para identificar artigos do
seu interesse. Por fim, como de costume, desejamos boa leitura!
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