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Nos últimos meses, a Revista Brasileira de Entomologia 

despertou a atenção de duas empresas especializadas em 

publicação de revistas científicas, a Taylor & Francis e a 

Springer, que entraram em contato com a SBE interessadas 

em estabelecerem uma parceria para publicação da revista. 

Inicialmente, no segundo semestre de 2010, tivemos uma 

reunião em Curitiba com representante da Taylor & Francis 

em que foram discutidos aspectos gerais de uma eventual 

parceria. Após essa reunião, foram mantidos contatos adi-

cionais, porém até o momento nenhuma proposta concreta 

foi apresentada pela empresa. Mais recentemente, fomos 

contatados também pela Springer e a partir de reunião, 

no mês passado em Curitiba com representantes da em-

presa, foram dados os passos iniciais para a apresentação 

de uma proposta.

Desde seu lançamento inicial, em 1954, a Revista Bra-

sileira de Entomologia foi editada e publicada diretamente 

pela SBE, com o envolvimento apenas dos editores e mem-

bros da Diretoria na gestão da revista. Além das anuidades 

pagas pelos sócios, a SBE sempre contou para edição e 

publicação da RBE com auxílios de órgãos de fomento, 

principalmente do CNPq e, desde que ficou sediada em 

Curitiba, também da Fundação Araucária. A substituição 

do modelo corrente para outro envolvendo uma empresa 

especializada implica em um grande número de mudanças 

que devem ser cuidadosamente analisadas. A Diretoria da 

SBE está ciente das possíveis consequências de tal mudança 

e tomará todos os devidos cuidados para não comprometer 

a qualidade e o prestígio dentro da comunidade científica 

alcançados pela RBE. 

A RBE, a partir de grande esforço e dedicação de seu 

corpo editorial e das gestões recentes da SBE, consolidou-

se como um dos mais importantes periódicos na área de 

Entomologia, especialmente com a inclusão no sistema 

Scielo em 2003 e no ISI em 2005. No próximo mês, a SBE 

completa 74 anos de fundação, aproximando-se assim 

rapidamente de seu jubileu de diamante. A celebração de 

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

On line ahead of print (AOP). A partir do fascículo 55 

(2) da RBE (publicação impressa com data de 30 de junho 

de 2011) estão sendo disponibilizados os artigos AOP 

no site da Scielo <www.scielo.com>. Este procedimento 

aumentará grandemente a velocidade de divulgação dos 

artigos. Para os próximos fascículos teremos todos os ar-

tigos divulgados AOP, procedimento que é adotado pelas 

melhores revistas do mundo.

Tempo de publicação. A RBE está atingindo uma das 

metas indicadas anteriormente, a redução entre o tempo de 

submissão e o tempo de publicação dos artigos impressos. 

A figura 1 mostra a média (em meses) do tempo de publi-

cação, mostrando que em 2011 estamos com este tempo 

abaixo de 12 meses, em média. A subárea de Systematics, 

Morphology and Biogeography, uma das 4 subáreas da 

RBE, está com oito meses de tempo médio de publicação, 

se aproximando dos periódicos considerados mais rápidos 

para publicação. Esse encurtamento entre o tempo de sub-

missão/publicação foi ocasionado pelo trabalho árduo e 

ativo dos 23 editores da RBE, como também do apoio dos 

revisores em fazerem análises substanciais mais rápidas.

NOVAS PERSPECTIVAS
(Gabriel A. R. Melo, Presidente)

data de tamanho significado talvez possa incluir também a 

entrada da RBE em uma nova fase de sua história. 

Fig. 1. Tempo médio de publicação dos artigos na RBE, 2000–

2011 (fascículos 1 e 2).



NOVIDADE AOS SÓCIOS DA SBE
 (Tesouraria)

A SBE conta com a contribuição dos sócios para manutenção 

da Revista Brasileira de Entomologia, portanto lembramos aos 

que ainda não o fizeram que renovassem a anuidade de 2011. 

Diferentemente dos anos anteriores, a Diretoria decidiu não 

manter a vinculação do valor da anuidade ao do salário mínimo. 

Assim até o final do ano o valor da anuidade permanece o 

mesmo.

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.

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.

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. Valores válidos para 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

A partir de 2011 os sócios da Sociedade Brasileira de 

Entomologia poderão 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.

Verifique o último ano pago

no canto superior direito da

etiqueta de endereçamento

postal.

Boletim da SBE, Nº 17, Junho 2011

Índice de impacto (2011). Até o fechamento desta 

edição do boletim, ainda não foi apresentado os índices 

da RBE de 2011 <http://isiknowledge.com>, divulgado 

pelo Journal of Citation Reports (JCR) (ano base 2010). 

Neste ano será divulgado também o fator de impacto de 

cinco anos, índice mais adequado para a classificação das 

revistas. Nos últimos anos a RBE está tendo um grande 

aumento de citações. Desde 2005, quando começou a 

indexação da RBE pelo ISI, estamos tendo um crescente 

número de citação dos artigos. Agora em junho de 2011, 

já estamos com 120 citações, 70% de todas as citações 

de 2010, indicando que neste ano iremos outra vez, 

ultrapassar o número de citação do ano anterior. Apesar 

de este padrão ser normalmente encontrado nos periódicos 

que entram no ISI, a RBE surpreende pelo grande número 

de citações, ano após ano.

Auxílio editoração. A RBE recebeu em 2011 dois 

auxílios de editoração, do CNPq no valor de 40.000,00 

reais e da Fundação Araucária, com valor ainda não 

divulgado. Como já divulgado em boletins anteriores, a 

RBE tem sido fortemente apoiada nos últimos anos pelos 

órgãos de fomento, um grato reconhecimento do trabalho 

de todos que estão envolvidos na publicação dos artigos. 

VI Simpósio da Sociedade Brasileira de Entomologia: 
Biodiversidade e Evolução de Insetos

Durante o XXIX Congresso Brasileiro de Zoologia, em 

Salvador, a Sociedade Brasileira de Entomologia realizará o 

VI Simpósio da SBE, no dia 8 de março de 2012. O simpósio 

contará com a participação dos seguintes convidados: Dr. 

Freddy Bravo (Universidade Estadual de Feira de Santana); 

Dra. Daniela Maeda Takiya (Universidade Federal do Rio 

de Janeiro); Dr. José Albertino Rafael (Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia) e Dr. Claudio José Barros 

de Carvalho, (Universidade Federal do Paraná), editor 

da RBE. Além das palestras a serem apresentadas com 

temas entomológicos, de interesse geral, será informado 

o resultado aos sócios e interessados do desenvolvimento 

das conversas com a Springer, além dos preparativos para 

a comemoração dos 75 anos de fundação da SBE.

Lançamento: “Cerambycidae sul-americanos 
(Coleoptera): Taxonomia” volume 12

Recentemente foi publicado o volume 12 da série 

“Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera): Taxonomia” 

organizada pelo Prof. Ubirajara Martins. Com excelente 

acabamento, incluindo grande número de pranchas 

coloridas, este volume de 256 páginas trata da tribo Clytini 

Mussant, 1839 (Cerambycinae) e foi preparado pelo Prof. 

Ubirajara Martins juntamente com a Dra. Maria Helena 

Galileo. São descritos nove gêneros e oito espécies novas. 

O volume 12 pode ser adquirido junto à SBE (sbe@ufpr.br) 

pelo custo de R$ 70,00 (mais despesas de postagem).


