
Sobre o Jornal 

O Jornal é uma iniciativa da Associação Juizforana de Estudantes de Psicologia - AJEPSI
que tem como público alvo acadêmicos, docentes e profissionais da psicologia e áreas
afins. Os princípios básicos da AJEPSI fundamentam as publicações divulgadas nesse
instrumento de comunicação e engajamento a destacar: Independência de classes;
Autonomia frente ao Estado, aos partidos políticos e aos credos religiosos; Combatividade
e defesa dos interesses históricos e imediatos dos acadêmicos; Democracia com
participação e controle dos filiados nas ações, decisões e instâncias da associação.

O objetivo desse projeto se baseia na transmissão do conhecimento, no estímulo da
reflexão e do pensamento crítico. A partir da pesquisa e extensão, propõe-se a ampliar
os campos de formação, por via de acesso livre ao público, contribuindo para o
desenvolvimento científico e técnico no país por meio da pesquisa, ensino e aplicação da
Psicologia e áreas afins, a constar pelo caráter ético, político e social. 

Da Editoria

A publicação ocorrerá sempre na forma eletrônica, em canal próprio da AJEPSI,
bimestralmente, como decidido em reunião da gestão 2021, não ultrapassando um total
de seis publicações por ano, o cronograma poderá sofrer alterações, desde que respeite
essa periodicidade. Será sempre observado os aspectos legais, éticos, técnicos e
científicos, a fidedignidade e integridade dos dados e das fontes, assim como o equilíbrio
de informações quanto à diversidade de visões, olhares e leituras no que diz respeito aos
mais variados temas.

O jornal almeja trabalhar com colaboradores tanto das instituições de ensino parceiras da
AJEPSI como convidados previamente escolhidos, não sendo vetada a oferta espontânea
de texto. Os parceiros podem ser acadêmicos e profissionais de Psicologia e/ou áreas
afins, desde que sigam as normas editoriais. Contudo, a AJEPSI se compromete em
possibilitar a garantia de um conjunto de publicações diversificado e múltiplo. A
publicação dos textos garantirá seguirá critérios de atualidade e/ou ordem de chegada.
Os produtos editoriais e sua consequente publicação estão condicionados à análise e
aprovação prévia.

Normas editoriais

Os produtos editoriais deverão ser apresentados de acordo com as normas abaixo, os
responsáveis pelo editorial reservam-se o direito de propor modificações com a finalidade
de adequar os textos e demais trabalhos aos seus padrões editoriais.



I - O texto deve ter, no máximo, 700 palavras, sem incluir a identificação dos autores e as
referências bibliográficas, caso utilize. Textos maiores devem ser analisados previamente
pela Comissão Científica;

II - O texto deve ser enviado no formato PDF e com formatação de acordo com as regras
APA (Associação Americana de Psicologia) para artigos de Psicologia e ABNT para as
demais áreas de conhecimento; ainda que o texto seja apresentado de acordo com as
regras, poderá sofrer alterações na configuração ao ser publicado;

III - Além do nome completo, o(s) autor(es) deve(m) incluir uma rápida nota biográfica,
acompanhada do link do currículo lattes, e informar a instituição, caso possua vínculo;

a - Ao menos um dos autores com título de graduação; 

b - O conteúdo e as opiniões expressas nos textos assinados nas publicações são de
responsabilidade exclusiva de seus autores;

c - Será considerado consentida autorização do(s) autor(es) uma vez ofertada a obra para
publicação;

IV - Informações Secundárias - Quando os autores quiserem fazer uso de apresentação
gráfica, tal como imagens, vídeos, podcasts, charges e outros instrumentos de mídia, os
mesmos deverão ser apontados durante o texto para melhor localizarmos a disposição
almejada pelos autores.

a - quaisquer informações extras utilizadas ao longo do texto deverão ser referenciadas
de acordo com as normas de publicação;

b - Referências bibliográficas e demais anotações devem ser especificadas no final do
texto;

V - Comunicação pessoal - Acontecerá via e-mail da Comissão Científica assim que o
texto for avaliado e esteja de acordo com as normas editoriais. Caso seja necessário
algum tipo de revisão, estas serão avisadas por e-mail com um prazo correspondente
para reenvio com as devidas alterações. 

Fontes de Apoio 
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