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FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO
Diretoria da Sociedade Brasileira de

Entomologia

A Diretoria da SBE e amigos comemoraram os 70 anos
de fundação da Sociedade em um animado jantar (veja
figura acima), em agosto p.p., em Curitiba. Parafraseando
o Dr. Sérgio Vanin, na ocasião do aniversário da SBE, a
Diretoria deseja uma vida longa e um futuro cada vez mais
brilhante para todos os sócios que mantêm a nossa Sociedade
ativa e brilhante há mais de 70 anos.

Sociedade Brasileira de Entomologia no XXVII
Congresso Brasileiro de Zoologia

Curitiba, 17 a 21 de fevereiro de 2008

Claudio José Barros de Carvalho

Como divulgado anteriormente, o Dr. José Albertino
Rafael, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA), está coordenando o IV Simpósio da SBE.

Fig. 1. Diretoria da SBE (esquerdo-direito): Cibele Stramare Ribeiro-
Costa, Gabriel Augusto Rodrigues Melo, Lúcia Massutti de Almeida,
Claudio José Barros de Carvalho, Carla de Lima Bicho.

70 anos de fundação da Sociedade Brasileira
de Entomologia

Claudio José Barros de Carvalho

Programação :
Entomodiversidade Brasileira: Avanços e Perspectivas
Quinta-feira (21 de fevereiro de 2008)

11h00 - 12h00: Palestras
11h00 - 11h30: As Ordens Oligodiversas: José Albertino

Rafael (INPA).
11h30 - 12h00: A Ordem Hemiptera: Jocelia Grazia

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
12h00 - 13h00: Apresentação de trabalhos de

doutorandos e recém doutores (nomes ainda não
disponíveis).

14h30 - 16h10: Palestras
14h30 - 14h55: Ordem Diptera: Márcia Couri (Museu

Nacional do Rio de Janeiro).
14h55 - 15h20: Ordem Hymenoptera: Alexandre Pires

Aguiar (Universidade Federal do Espírito Santo).
15h20 - 15h45: Ordem Lepidoptera: Marcelo Duarte da

Silva (Museu de Zoologia, Universidade São Paulo).
15h45 - 16h10: Ordem Coleoptera: Cleide Costa (Museu

de Zoologia, Universidade de São Paulo) e Sérgio Ide
(Instituto Biológico, São Paulo).

17h00 - 18h00: Apresentação de trabalhos de
doutorandos e recém doutores (nomes ainda não
disponíveis).

18h00 - 20h00: Apresentação de Painéis.
Todas as atividades do XXVII CBZ já estão disponíveis em

sua página eletrônica < http://www.cbz2008.com.br/ >.

Fórum das Sociedades Científicas de Zoologia

Carla de Lima Bicho

O presidente e a primeira secretária da Sociedade
Brasileira de Entomologia representaram a entidade na
segunda reunião do Fórum das Sociedades Científicas da
Área de Zoologia, evento que ocorreu nos dias 10 e 11 de
setembro do corrente ano, em Curitiba. Na reunião foram
discutidos vários assuntos, os quais são relatados a seguir:

1. Foi homologado o Regimento Interno do Fórum das
Sociedades Científicas da Área de Zoologia, o qual tem por
objetivo integrar as Sociedades Científicas da área de
Zoologia que tenham amplitude nacional, de forma a
representar a comunidade científica perante a Sociedade e
aos órgãos de Governo.

2. Também foi homologada a Carta de Intenções das
Sociedades (Carta de Brasília), redigida em 9 de maio de
2007, durante a primeira reunião do Fórum em Brasília (DF).
O objetivo primordial da supracitada Carta foi o de congregar
as Sociedades Científicas no sentido de discutir e estabelecer
ações conjuntas, que permitam a integração das mesmas,
visando uma representatividade uníssona da área do
conhecimento da Zoologia em suas diferentes feições.

3. Realizou-se uma moção de apoio do Fórum, contendo
as assinaturas dos representantes das Sociedades, à
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Eventos

XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia, Curitiba, Paraná,
17 a 21 de fevereiro de 2008. <http://
www.cbz2008.com.br/>
XXIII Internacional Congress of Entomology, Durban, África
do Sul, 6 a 12 de julho de 2008. <http://
www.ice2008.org.za/>

Convide um colega para se associar à SBE

A proposta para sócio da SBE encontra-se na página da
Sociedade <http://zoo.bio.ufpr.br/sbe/>

A efetivação como sócio para o ano corrente ocorrerá
somente após o recebimento do pagamento, que deve ser
enviado para Sociedade Brasileira de Entomologia, Caixa
Postal 19030, CEP: 81531-980, Curitiba – PR, Brasil.  O recibo
de sua anuidade será enviado pelo correio. Dúvidas podem
ser esclarecidas pelo nosso e-mail: sbe@ufpr.br.

Sócio Nacional (50% salário mínimo): R$ 190,00
Sócio Internacional: US$ 80,00
Sócio Estudante (30% salário mínimo): R$ 114,00

Verifique o último ano pago no canto superior
direito da etiqueta de endereçamento postal.

Atualize seu endereço
enviando e-mail para a SBE:

sbe@ufpr.br

Pague a sua anuidade até abril de 2008 e
aproveite o menor valor do salário mínimo

Documento de responsabilidade e
transferência de direitos autorais

Lúcia Massutti de Almeida

A partir de 2008, os autores que desejarem submeter
manuscritos à RBE deverão apresentar um documento,
assinado pelo autor correspondente ou responsável, se
responsabilizando pelo conteúdo e pela originalidade do
trabalho e que o mesmo não está sendo apresentado, nem
na íntegra e nem tampouco em parte, para outra revista ou
periódico, impresso ou eletrônico.

Revista Brasileira de Entomologia

Lúcia Massutti de Almeida

Neste próximo ano teremos o fator de impacto da
Revista Brasileira de Entomologia divulgado, uma vez
que a Revista está indexada no ISI desde abril de 2003.
Estamos com a expectativa de alcançar um bom índice, o
qual representará uma importante conquista para a
comunidade científica.

A RBE está disponível eletronicamente no SciELO (http:/
/www.scielo.br/) o que possibilita a consulta on line. É
importante que os sócios consultem os artigos no site, pois
estarão contribuindo para o incremento das estatísticas de
acesso. Lembramos, também, que a citação dos artigos
publicados determina o fator de impacto da Revista.

A participação cada vez maior de autores e consultores
estrangeiros é outro fator importante que mostra a
visibilidade e a avaliação da revista.

Em outubro, participamos de um programa de
demonstração para inclusão das revistas no novo sistema
de publicação, juntamente com editores de algumas revistas
da coleção SciELO Brasil.

A procura para publicação na RBE vem crescendo
significativamente, o que pode ser constatada pelo aumento
na submissão de artigos. Em 2007, houve um incremento
aproximado de 50% de manuscritos submetidos em relação
a 2006.

É com orgulho
que recebemos a
notícia de que
Jocelia Grazia,
Professora Doutora
do Departamento
de Zoologia, da
U n i v e r s i d a d e
Federal do Rio
Grande do Sul, foi
uma das três
finalistas na área de
Ciências, durante a
12a. Edição do
Prêmio CLAUDIA
2007. Parabéns a
essa nossa querida
colega que se
destaca como
figura relevante na Entomologia. Veja a notícia completa
no endereço <http://premioclaudia.abril.com.br/>.

12a. Edição do Prêmio CLAUDIA
Diretoria da SBE

continuidade e institucionalização do Programa de
Capacitação em Taxonomia.

4. Foi avaliado o andamento do processo iniciado com o
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade
(SISBIO).

5. Foi redigido um documento sobre o posicionamento
do Fórum frente ao Projeto de Lei de Acesso à Biodiversidade
(Carta de Curitiba).

6. Também foi elaborado um documento que reivindica
a participação do Fórum no conteúdo da lei que regulamenta
o uso de animais em experimentação científica, uma vez
que o mesmo é parte interessada na regulamentação dessa
atividade.

7. Será elaborado o livro “Estado da Arte da Zoologia no
Brasil”, que contará com a participação dos Coordenadores
dos Simpósios do próximo Congresso Brasileiro de Zoologia
(XXVII CBZ), com a finalidade de concretizar um documento
de avaliação e identificação dos possíveis caminhos para o
desenvolvimento da Zoologia no País. A previsão de
publicação é para o primeiro semestre de 2008.

Os itens 2, 5 e 6 estão disponíveis integralmente no
Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Zoologia,
no. 89 (http://zoo.bio.ufpr.br/sbz/download/bol89set.pdf).

Esse documento, intitulado “Documento de
Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais”,
estará disponível no site da SBE, e deverá ser encaminhado
juntamente com o manuscrito.


