
  
                 

                                                                                                               

            Este é um momento de júbilo para todos nós que participamos da dinâmica universitária das

Faculdades mantidas pela ACEG – Associação Cultural e Educacional de Garça. Eis que a Instituição
está prestes a se tornar o Centro Universitário da Terra Paulista -a UNITERRA. E, aproveitando este
momento, trazemos ao público o primeiro número da Revista Científica Eletrônica de Psicologia, da
Faculdade de Ciências da Saúde, que é mais um fruto do trabalho incansável que aqui se realiza, com
seriedade e honradez, visando à formação humana e profissional do nosso alunado, que é a razão de ser
de tudo o que vem sendo feito nesta Instituição.

            Não é fácil implantar uma nova revista nos meios acadêmicos, pois há um sem número de

requisitos que circunscrevem o processo de sua construção, e que devem ser atendidos, a fim de que a
mesma venha a conquistar a credibilidade desses meios, sem a qual a sua existência será curta.

            Muito se trabalhou aqui para isso e todo trabalho realizado não foi em vão, pois agora temos a

nossaRevista para oferecer aos meios acadêmicos, à comunidade científica nacional e, quiçá,
internacional e a todas as pessoas a cujas mãos ela possa chegar.

            A finalidade desta Revista, além de favorecer a publicação de trabalhos científicos elaborados por

nossos professores e alunos, é promover o intercâmbio científico e cultural na área da Psicologia e de
ciências afins, divulgando pesquisas, experimentos-piloto, projetos intervencionistas, bem como provendo
a atualização da literatura pertinente, através de resenhas.

            Cabe salientar, aqui, que esta Revista não tem qualquer comprometimento com esta ou aquela

linha de Psicologia, escola, ou teoria psicológica; pelo contrário, se propõe a ser um veículo isento de
partidarismos e um campo aberto à pluraridade e à diversidade de abordagens, “desenhando”, com isso, o
seu caráter universalista, à feição da Nova Ciência e da própria concepção de Universidade.

            Não queremos uma Revista para esconder entre inúmeras outras numa biblioteca; nem que se

restrinja ao espaço universitário intramuros. Queremos, sim, um veículo de comunicação que faça a ponte
entre a UNITERRA e o meio local, regional, estadual, nacional... no qual ela se insere; e que ela chegue
ao homem da “terra” e que o mais comum dos homens da “terra” encontre nela um recado para si.
Grandes cientistas, inclusive Einstein, já afirmaram que a ciência que se fecha nos meios científicos não
serve para nada. E nós, integrantes desta Instituição, não queremos uma Revista para ficar encalhada
numa prateleira de inutilidades. O que queremos é dar mais uma contribuição para seres humanos serem
humanos, através dos trabalhos científico-culturais, aqui produzidos.

            Que a nossa Revista Eletrônica Científica de Psicologia encontre receptividade em cada leitor;

que ela traga conhecimentos, enseje discussões e debates; que ela suscite reflexão e crítica; e que cada
leitura seja um momento de prazer intelectual genuíno e singular.
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