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Fig. 1. Manuscritos processados de 2005 a 2008 (manuscritos submetidos, aceitos,
rejeitados e tempo médio (meses) entre a submissão e a publicação).

Já estamos fazendo contato com pesquisa-
dores de renome para aumentar o número de
Editores de Área e com certeza poderemos atingir
patamares de melhor impacto atraindo cada vez
mais publicações de qualidade de pesquisadores
de todo o mundo.

Estamos concluindo quatro anos na RBE e
como Editora-Chefe gostaria de expressar meus
agradecimentos, especialmente aos meus
companheiros de edição, Gabriel A.R.Melo, Editor
Associado, Claudio José Barros Carvalho, Danúncia
Urban, e Marcela Laura Monné, Editores da área
de Sistemática, Morfologia e Biogeografia; Maurício
Osvaldo Moura e Isabela Galarda Varassin,
Editores da área de Ecologia e Diversidade; Sonia
Maria Noemberg Lázzari, Daniel Ricardo Sosa-
Gomez e Paulo Roberto Valle da Silva Pereira,
Editores da área de Controle Biológico e Proteção
de Plantas e Mário Antonio Navarro da Silva, Editor
da área de Entomologia Médica e Veterinária.
Agradeço também aos membros do Conselho
Editorial Internacional e a todos os consultores que
gentilmente cederam parte do seu precioso tempo
para contribuir para o aprimoramento dos artigos
publicados na Revista. Foi também fundamental o
apoio financeiro do CNPq e Fundação Araucária
e a confiança a mim depositada pela Diretoria da
SBE na condução da Revista Brasileira de
Entomologia nestas duas últimas gestões (2005/
2006 e 2007/2008).

O ano de 2008 foi de crescimento e
desenvolvimento para a Sociedade Brasileira de
Entomologia. Em fevereiro foi realizado o IV
Simpósio da SBE, organizado pelo Dr. José
Albertino Rafael, dentro do XXVII Congresso
Brasileiro de Zoologia com uma grande
participação de entomólogos. Em junho o ISI
divulgou o primeiro índice de impacto da RBE =
0,432, índice bastante significativo, principalmente
para periódicos que publicam artigos em
taxonomia. A RBE também teve divulgado o índice
de meia-vida, o maior entre todos os periódicos
brasileiros indexados pelo ISI. Recebemos também
durante este ano pela RBE um grande número de
manuscritos (veja matéria abaixo) e, por
conseguinte, publicamos também bem mais artigos
em 2008, em comparação aos anos anteriores.
No final do ano também se encerra o mandato
(2006/2008) da Diretoria da SBE. Neste ensejo
aproveitamos para agradecer a todos os sócios e
colaboradores pelo inestimável apoio nestes quatro
anos de gestão.

REVISTA BRASILEIRA DE ENTOMOLOGIA
Lúcia Massutti de Almeida

Conforme informamos no último Boletim,
a demanda de artigos para publicação na RBE
tem sido cada vez maior, especialmente após a
implantação da submissão por via eletrônica, pelo
sistema SciELO. O gráfico abaixo mostra
principalmente a grande evolução no número de
submissões e a redução do tempo para a publicação
dos artigos (Fig. 1).

Esperamos para o futuro a consolidação do
uso do sistema eletrônico de gerenciamento de
manuscritos e conseqüentemente uma redução
ainda maior no tempo entre a submissão e a
publicação dos artigos. Em função da nova política
da revista, estamos dando prioridade para
manuscritos escritos em inglês e que forneçam
informações inovadoras e de maior relevância para
o conhecimento dos grupos, incluindo discussão
aprofundada do tema, com abordagem
comparativa.
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RESENHA BIBLIOGRÁFICA

Quanto à resenha publicada no Boletim
Informativo da SBE Entomologia é Notícia (número
11, de 30 junho de 2008), em relação ao livro “Os
insetos: um resumo de entomologia” (P.J. Gullan e
P.S. Cranston), de autoria do Prof. Claudio
Carvalho, gostaria de prestar alguns
esclarecimentos. Infelizmente, somente após a
publicação da resenha é que pude constatar os
erros de tradução na contracapa do livro,
conforme salientado pelo Prof. Claudio. Isso
ocorreu porque não efetuei a tradução dos textos
das capas e também não fui consultada para rever
tal texto e, dessa forma, algumas traduções
errôneas acabaram passando. Aproveito a
oportunidade para acrescentar algumas correções:
onde se lê “besouros verdadeiros (ordem
Hemiptera) e seus relacionados”, “inseto escamoso
macho adulto” e “escorpião d’água”, leia-se,
respectivamente, “insetos da ordem Hemiptera e
suas relações de parentesco”, “macho adulto de
cochonilha” e “Nepidae” (water scorpion não tem
uma tradução “formal” para o português). Já
comuniquei estas correções à editora, mas a
correção desses termos só será feita em uma
eventual nova edição. Por isso, na medida do
possível, gostaria de solicitar a ajuda dos leitores
para que essas correções sejam divulgadas entre
nossos colegas entomólogos, para que nenhum
estudante que esteja iniciando sua formação na
entomologia tenha contato com terminologia
incorreta.

Sonia Hoenen
Universidade de São Paulo

ELEIÇÕES DA DIRETORIA Sociedade
Brasileira de Entomologia

gestão 2009/2010

Apenas uma chapa foi inscrita no processo
de eleição da Diretoria da SBE, gestão 2009/2010:
Presidente: Profa. Dra. Lúcia Massutti de Almeida;
1º Vice-Presidente, Prof. Dr. Claudio José Barros
de Carvalho; 2º Vice-Presidente, Prof. Dr. Mário
Antônio Navarro da Silva; 1º Secretário, Dra.
Regina Célia Zonta de Carvalho; 2º Secretário,
Profa. Dra. Julianne Milléo; 1º Tesoureiro, Profa.

Dra. Cibele Stramare Ribeiro-Costa e 2º Tesoureiro
Profa. Dra. Sônia Maria Noemberg Lázzari. Foram
indicados como representantes regionais
(Conselho) os seguintes membros: Sudeste, Roberto
Antonio Zucchi e Evaldo Vilela; Centro-Oeste,
Reginaldo Constantino e Gustavo Gracioli;
Nordeste, Iracilda Maria de Moura Lima e Freddy
Bravo. Os representantes da região Norte e Sul
serão indicados na Assembléia Ordinária da SBE,
segundo o estatuto da SBE, que será realizada em
19 de fevereiro de 2009.

CONVIDE UM COLEGA PARA SE
ASSOCIAR A SBE

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

A efetivação como sócio ocorre somente
após o recebimento do pagamento para o ano
corrente, 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.

Instituição nacional: R$ 180,00
Instituição internacional: US$ 140,00.
Sócio Estudante (30% salário mínimo): R$ 124,50
Sócio Internacional: US$ 80,00
Sócio Nacional (50% salário mínimo): R$ 207,50

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

Informamos que, estando quites com a SBE,
você terá 50% de desconto na anuidade da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 
Filie-se à SBPC através da home-page:
www.sbpcnet.org.br

Atualize seu endereço enviando e-mail
para a SBE:
sbe@ufpr.br


