Editorial
Estimados Leitores!
É com satisfação que apresentamos o primeiro número da Revista Universo Psi,
aquele que inaugura as atividades do periódico científico nascido no curso de Psicologia das
Faculdades Integradas de Taquara-FACCAT. Dar início às atividades de uma revista
científica, que nasce dos questionamentos e inquietações de um corpo docente comprometido
com o compartilhamento de estudos acerca da psicologia e suas diferentes possibilidades
teóricas e de intervenção, não é um processo fácil, e não se faz sozinho. Aproveito este
espaço para manifestar o reconhecimento à Direção Geral das Faculdades Integradas de
Taquara-FACCAT, representada pelo Diretor-Professor Delmar Henrique Backes, que foi
grande apoiador desse projeto; além da coordenação do curso, que oportunizou autonomia ao
corpo docente, para que o projeto se tornasse realidade.
É nossa tarefa, como parte de uma Instituição de Ensino em Psicologia, fazer a
Universo Psi acontecer. Temos a certeza de que o trabalho que ora começa, seguirá
contribuindo com o campo científico de modo responsável, ético e comprometido com os
autores, leitores demais interessados na Psicologia, enquanto campo científico e profissional.
Neste sentido, os trabalhos apresentados, neste primeiro número, versam sobre
diferentes temáticas e métodos de pesquisa, buscando abarcar o Universo que compõe a
Psicologia. O primeiro artigo buscou investigar a percepção da família sobre o
desenvolvimento da autonomia nas pessoas com deficiência intelectual. A seguir,
apresentamos uma pesquisa que investigou a dinâmica relacional de casais e seus contextos
familiares de origem frente à gravidez ocorrida na adolescência. Em seguida, um estudo
descritivo aborda o tema da orientação de carreira e evasão universitária a partir das
motivações percebidas por estudantes de ensino superior da Região do Vale do Paranhana.
Dando continuidade, o artigo seguinte objetivou compreender os sentidos e os significados que
os idosos, residentes em uma Instituição de Longa Permanência, atribuem à experiência da vida
institucionalizada. A UTI fica mais colorida e animada aborda os aspectos pertinentes da
visitação infantil nas UTIs adulta, a partir das percepções das equipes de saúde. Já com foco
no campo da avaliação psicológica, um dos artigos aborda as características cognitivas e
emocionais de crianças vítimas de violência sexual a partir dos resultados obtidos no teste das
Pirâmides Coloridas de Pfister. No campo da psicologia jurídica, um estudo destaca a
percepção de psicólogos peritos sobre o processo de habilitação para adoção e, por fim, uma
revisão de literatura aborda os fatores que contribuem para o envelhecimento ativo na
atualidade.
Diante disso, desejo a todos uma prazerosa leitura e que esta seja, a primeira, de outras que
virão!
Vida longa à nossa Universo Psi, que seja sempre consistente, de qualidade, plural e
comprometida com as demandas acadêmicas e sociais às quais a Psicologia encontra-se
vinculada.
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