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Resumo 

A publicação de estudos apresenta-se como etapa relevante no processo de comunicação 

científica e compreende um leque de possibilidades quanto ao meio e formato. Para tanto, 

faz-se necessário que o pesquisador publique seus estudos em periódicos que tenham 

consonância com o público e a área que pretende alcançar. Pensando nisso, a presente 

pesquisa buscou traçar um levantamento de políticas editoriais de todos os periódicos que 

publicam em Psicologia e se encontram ativos e indexados nas bases de dados PePSIC e 

SciELO, através de consulta online aos sites. A execução da pesquisa possibilitou a 

construção de um instrumento que dispõe de informações dos referidos periódicos, a exemplo 

do qualis, idioma e gêneros textuais. Sobre os gêneros textuais, foram catalogados 24 tipos 

de possibilidades para publicação, por exemplo: resenhas, revisões, entrevistas, etc. Ao dispor 

a ferramenta elaborada para consulta online, pretende-se facilitar a escolha do periódico mais 

adequado para publicação, viabilizando o processo de comunicação científica e, dessa forma, 

auxiliando o diversificado público de autores em Psicologia. Ademais, a pesquisa pretendeu 

contribuir para fomentar o debate acerca das engrenagens da publicação científica, ao refletir 

e discutir sobre os parâmetros requisitados para publicação e como estes se fazem presente 

nos periódicos nacionais. 
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