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ENTOMOLOGIA É NOTÍCIA
Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Entomologia

O ano que se inicia é de celebração para a Entomologia 

brasileira. Em 2012, mais precisamente em 17 de julho, a 

Sociedade Brasileira de Entomologia completa 75 anos de 

fundação. Foram muitos anos de dedicação por parte de 

várias gerações de entomólogos para o desenvolvimento e 

fortalecimento dessa ciência no País. Temos consciência que 

o significado de datas como essa não se traduz apenas em 

números. São oportunidades para reflexões mais profundas 

sobre a trajetória da Sociedade e para nos engajarmos em 

preparar o seu futuro.

Em 2012, poderemos ter também mudanças importantes 

para a Revista Brasileira de Entomologia. Como comunicado 

no último Boletim, a SBE foi contatada pelas editoras 

Taylor & Francis e Springer para publicação da RBE. Foi 

mantido contato com os respectivos representantes no 2º. 

semestre de 2011, e recentemente recebemos informação 

da representante da Springer no Brasil que uma proposta 

inicial está em fase final de preparação e deverá ser enviada 

em breve para a SBE. Manteremos os sócios informados 

sobre a proposta e de negociações em andamento.

REVISTA BRASILEIRA DE ENTOMOLOGIA
(Claudio José Barros de Carvalho, Editor)

No volume 55 da RBE (2011) foram publicados 97 

artigos, mantendo a tendência, nos últimos três anos, 

da publicação de cerca de 100 artigos por ano, uma das 

metas da atual Editoria (Fig. 1). Em 2011 foram submetidos 

236 manuscritos (até 15 de dezembro), com uma taxa de 

redução de 14% em relação a 2010. A taxa de rejeição dos 
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Fig. 1. Número de artigos publicados na RBE, por ano, desde o 

volume 44 (ano de 2000).

manuscritos ficou em 57% neste mesmo ano. Os números 

de submissão e de rejeição de manuscritos estão bem 

similares aos do ano anterior, sugerindo que a RBE está 

atingindo um patamar constante, nesses parâmetros.

Como indicado há algum tempo atrás, estamos 

publicando manuscritos submetidos à RBE, em menos 

de 12 meses (Fig. 2). Em algumas seções, como Short 

Communication, os artigos estão sendo publicados em 

menos de oito meses.

A partir de 2011, passamos a divulgar os manuscritos 

AOP (ahead of print) pela Scielo, um procedimento de 

agilidade da divulgação dos artigos, utilizado pelas 

melhores e mais conceituadas revistas do mundo. Nossa 

meta é, a partir do volume 56, de 2012, ter todos os artigos 

dos fascículos, divulgados anteriormente por AOP.

Outra boa notícia foi a divulgação, agora em dezembro 

de 2011, da concessão de mais um auxílio de editoração da 

RBE pelo CNPq no valor de R$ 40.000,00, o mesmo valor 

concedido para a Revista em 2010. Como tem ocorrido 

nesses últimos anos, a RBE tem sido fortemente apoiada 

pelos órgãos de fomento, sendo este mais um incentivo 

para o trabalho árduo feito pelos autores, no envio de 

manuscritos de qualidade, e dos editores e revisores que 

fazem uma análise criteriosa dos manuscritos, tudo isto 

para manter a qualidade dos artigos publicados pela 

revista.

A Diretoria da Sociedade Brasileira de Entomologia agradece o inestimável apoio dos 
sócios e dos muitos colaboradores que doaram seu tempo e experiência à Sociedade. 

Desejamos a todos um Ano Novo repleto de realizações. 
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 (Tesouraria)
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Fig. 2. Tempo médio (em meses), entre submissão e a publicação 

de artigos, desde 2000.

Para manutenção das atividades da Sociedade e da 

publicação da RBE, contamos com a colaboração dos sócios 

para renovação de sua anuidade em 2012.

A SBE manterá em 2012 os mesmos valores aplicados 

em 2011:

Sócio Nacional: R$ 255,00•	
Sócio Estudante: R$ 153,00•	
Sócio Internacional: US$ 80.00•	
Instituição nacional: R$ 180,00•	
Instituição internacional: US$ 160.00•	

EVENTOS 2012

VI Simpósio da Sociedade Brasileira de Entomolo-•	
gia: dia 8 de março, dentro das atividades do XXIX 
Congresso Brasileiro de Zoologia, em Salvador. A 
programação pode ser consultada no site www.
cbz2012.com.br

X Encontro sobre Abelhas:•	  25-28 de julho, Ribeirão 
Preto. Mais informações em http://rge.fmrp.usp.
br/abelhudo

XXIV International Congress of Entomology: 19-25 •	
de agosto, Daegu, Coréia do Sul. Mais informações 
no site www.ice2012.org

XXIV Congresso Brasileiro de Entomologia: 16-20 •	
de setembro, Curitiba. Mais informações no site 
www.cbe2012.com.br

Estamos também em processo para implantar sistema 

de pagamento via cartão de crédito, o que deve facilitar o 

recebimento de anuidades, assinaturas da RBE e compras 

de livros, principalmente para pedidos vindos do exterior. 

Faremos ampla divulgação aos sócios e assinantes assim 

que o sistema estiver em funcionamento.

Lembramos que a partir do ano passado, os sócios 

da Sociedade Brasileira de Entomologia podem optar 

por se associar também à SBPC – Sociedade Brasileira 

do Progresso da Ciência, com um acréscimo de apenas 

R$ 30,00 na anuidade. Esses sócios receberão o Jornal 

da Ciência impresso (quinzenal) e o Jornal da Ciência 

eletrônico (diário). Terão ainda descontos na inscrição das 

Reuniões Anuais e Regionais da SBPC e direito de votar e 

ser votados para os cargos de Diretoria e Conselho.

A nova ficha de inscrição se encontra na página da 

Sociedade http://zoo.bio.ufpr.br/sbe/ com a opção para 

a associação a SBPC e para atualização dos seus dados 

cadastrais. Solicitamos aos sócios que quando fizerem o 

pagamento via depósito bancário nos avise pelo e-mail 

sbe@ufpr.br para que possamos dar baixa na anuidade 

correspondente.

A efetivação como sócio ocorre somente após o 

recebimento do pagamento para o ano corrente, que deve 

ser encaminhado para Sociedade Brasileira de Entomologia, 

Caixa Postal 19030; CEP 81531–980, Curitiba, PR. O recibo 

de sua anuidade será enviado por e-mail. Dúvidas podem 

ser esclarecidas pelo nosso e-mail: sbe@ufpr.br. O último 

ano pago pelo sócio pode ser verificado no canto superior 

direito da etiqueta de endereçamento postal.

É importante para a SBE, a 
filiação de novos sócios, para 
isso pedimos sua colaboração 

na divulgação de nossa 
Sociedade junto aos colegas, 
estudantes e pesquisadores.


