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O Latin-American Journal of Fundamental Psychopathology
Online encerra com este número um ciclo vital de 7 anos de pu-
blicação eletrônica. Por este motivo, dedicamos este Editorial aos
agradecimentos e a elaboração de um registro de dados para os
arquivos da Associação.

Nascido com a missão de divulgar a Psicopatologia Funda-
mental, a partir da produção dos membros associados da AUPPF
e com trabalhos oriundos do constante diálogo com as diversas
áreas do conhecimento, publicou neste interstício 114 trabalhos,
distribuídos entre artigos, relatos de pesquisa, resenhas e resumos
de teses e dissertações geradas nos espaços laboratoriais da Asso-
ciação.

Este percurso foi possível a partir da colaboração de duas
colegas da AUPPF que ocuparam durante este período a função de
Editor Associado, para quem expressamos nossos agradecimentos:
Vera Lopes Besset (2005-2007) e Junia de Vilhena (2007-2010).
Obrigado pela colaboração atenta e pelo esforço dirigido às ativi-
dades de divulgação, coleta de material e as discussões constan-
tes sobre a melhor forma de apresentação de cada número.

Um especial agradecimento para Ana Cecília Magtaz, que im-
primiu na última fase do Journal um trabalho dedicado à melho-
ria editorial e à busca incessante de novas fontes de indexaçào.

Ao dr. Manoel Tosta Berlinck, fica o reconhecimento de todo
o investimento realizado enquanto presidente da AUPPF, no intui-
to de promover um espaço de divulgação da Psicopatologia Fun-
damental no Brasil e no mundo.
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Finalmente, um sincero agradecimento aos autores, pesquisadores e colabo-
radores que permitiram a existência desta publicação.

Doravante, conforme circular remetida aos membros da Associação, a Re-
vista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, que já ocupa um lugar
de representante das produções da Associação, passa a receber também as con-
tribuições endereçadas ao LAJFP.

Cordial abraço,
Henrique Figueiredo Carneiro
Editor Responsável


