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Fig. 1. Manuscritos (ms) submetidos e rejeitados para publicação na RBE

pelo sistema eletrônico do SciELO (até 8 de junho de 2009).

Fig. 2. Manuscritos rejeitados para publicação na RBE pelo sistema

eletrônico do SciELO, por área de conhecimento: tax (Sistemática,

Morfologia e Biogeografia), eco (Biologia, Ecologia, Diversidade), med

(Entomologia Médica e Veterinária), pp (Controle Biológico e Proteção de

Plantas) (até 8 de junho de 2009).

RBE; solicitação para a preparação do manuscrito em
inglês). Apesar de existir uma maior rejeição de manuscritos
em 2009 (Fig. 1), o índice de rejeição está mais alto em
Comunicações Científicas. Isto dá a medida correta da
atual fase da RBE com aceitação de trabalhos mais
completos (Fig. 2).

Diversos manuscritos submetidos em 2009 já foram
analisados e estão sendo preparados para publicação já
a partir do fascículo 53 (3). Esta agilidade na publicação é
consequência do aumento do número dos editores de área
em 2009 (o dobro do ano anterior).

Índice de impacto (Web of Science), ano base 2008
Em 19 de junho de 2009 foi divulgado o índice de

impacto e o índice de meia-vida da RBE (IF=0.354; meia
vida= >10), ano base 2008 pelo Journal of Citation Reports.
O índice de meia vida é adequado para periódicos que
publicam artigos de taxonomia. Os índices (anos base
2007 e 2008) estão também disponibilizados na página
da SBE < http://zoo.bio.ufpr.br/sbe/ >.

Em diversas ocasiões ressaltamos a importância da
qualidade das publicações e o impacto que o sistema
SciELO vem exercendo na visibilidade da nossa Revista.
Neste primeiro Boletim de 2009 gostaríamos de registrar
que compartilhamos com a idéia do Prof. Dr. Rogerio
Meneghini, coordenador científico do programa SciELO,
de que a iniciativa do sistema de indexação das revistas
brasileiras de qualidade contribuiu de maneira
fundamental para que o Brasil alcançasse a 13ª posição
na publicação de artigos científicos.  De acordo com o
professor “A única iniciativa brasileira para melhorar as
suas revistas, além da dedicação dos editores, é o
programa SciELO (www.scielo.br), criado em 1997 por
meio de uma parceria entre a Fapesp (Fundação de
amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e a Bireme
(Biblioteca Virtual em Saúde)”. O artigo completo  encontra-
se em http://www.eagora.org.br/arquivo/inusitado-
aumento-da-producao-cientifica/.

Revista Brasileira de Entomologia
(Claudio José Barros de Carvalho, Editor)

Em 2009 a RBE entrou em uma nova etapa. Será dada
prioridade para manuscritos escritos em inglês, mas não
excluindo manuscritos escritos em português ou espanhol.
Nosso objetivo é dar maior visibilidade aos artigos
publicados na RBE. Além disso, continuaremos dando
prioridade aos manuscritos que forneçam informações
inovadoras, de maior relevância e com abordagem
comparativa.

O número de submissões na RBE aumentou
grandemente nos últimos anos. Para 2009, a expectativa
de submissão é de 250/300 manuscritos/ano, com a
possibilidade atual de publicação de cerca de 100 artigos/
ano. Nossa pretensão é aprovar os manuscritos que
podem ser publicados, em no máximo, 1 ano, após a
submissão.

O aumento das submissões tem como justificativa a
maior visibilidade da RBE causada por três principais
fatores: 1, consolidação da RBE como um dos melhores
periódicos para publicação de artigos de qualidade em
Entomologia; 2, submissão eletrônica, pelo sistema ScIELO;
3, divulgação do índice de impacto pelo Journal of Citation
Index desde 2008 (ano base 2007).

Submissão dos manuscritos
A submissão eletrônica de manuscritos pelo SciELO foi

iniciada em meados de 2008. Até o dia 8 de junho de
2009 foram submetidos 248 manuscritos (117 em 2008;
131 em 2009). De todos os manuscritos submetidos foram
recusados 61% (recusados por mérito; fora de normas da
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A RBE está classificada no Qualis como B2 e segundo o
Prof. Dr. Marcio de Castro Silva Filho, representante da
área de Ciências Biológicas da CAPES, este índice será
mantido em todo o triênio de avaliação dos Programas de
Pós-graduação da subárea Botânica, Oceanografia Biológica
e Zoologia (BOZ) (triênio, ano base, 2007/ 2008/ 2009).

Edição final de manuscritos
Baseado nos procedimentos da Zootaxa foi

confeccionado um modelo simplificado das normas aos
autores <Preparing final files for publication in Revista
Brasileira de Entomologia>. Este documento será enviado
a todos os autores na fase final de avaliação para agilizar
os trabalhos de edição final dos manuscritos. O
documento poderá também ser consultado na página
eletrônica da SBE < http://zoo.bio.ufpr.br/sbe/ >.

Solicitação de provas do manuscrito
A partir de 2009 estão sendo enviadas duas provas do

manuscrito para os autores. Este procedimento tem como
objetivo manter uma melhor qualidade gráfica nos artigos
publicados.

Running title
No início de junho enviamos ao sistema SciELO a

solicitação para a inclusão do Running Title – título resumido
(máximo de 50 caracteres) para melhor identificação dos
manuscritos submetidos à publicação pela revista. O uso
do Running Title possibilita uma fácil identificação do artigo
e uma indexação do mesmo na SciELO e pela revista. O
SciELO está estudando a nossa sugestão.

V Simpósio de Entomologia - Sociedade Brasileira
de Entomologia

Durante o XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia, que
ocorrerá em Belém, a Sociedade Brasileira de Entomologia
realizará o V Simpósio da SBE, em 9 e 10 de fevereiro de
2010. Os convidados já confirmaram presença: Dr. Marcelo
Duarte (Museu de Zoologia de São Paulo); Dr. Geraldo
Wilson Fernandes (Universidade Federal de Minas Gerais);
Dr. José Alexandre Filizola Diniz Filho (Universidade Federal
de Goiás) e Dr. Claudio José Barros de Carvalho
(Universidade Federal do Paraná).

Aguardem novas notícias.

EVENTOS

19-23 julho/2009 – XXI Congreso Venezolano de
Entomologia – Universidad Simón Bolívar –
2009cve@gmail.com

26-30 outubro/2009 – XXI Congresso Brasileiro de
Parasitologia e II Encontro de Parasitologia do MERCOSUL
– Foz do Iguaçu, PR - http://www.cbparasito2009.com.br/
conteudo_estatico/index.htm

13-16 December/2009 – 57th Annual Meeting of the
Entomological Society of America, Indianápolis – USA –
http://www.entsoc.org/am/fm/2009/index.htm

Atualize seu endereço
enviando e-mail para

a SBE: sbe@ufpr.br

07-11 fevereiro/2010 – XXVIII Congresso Brasileiro de
Zoologia, Belém, PA – http://www.cbzool2010.com.br/

08-13 August/2010 - 7th International Congress of
Dipterology, San José, Costa Rica, http://
www.nadsdiptera.org/ICD/ICDhome.htm

9-14 August/2010 – V Symposium on the Biology of
Galls Inducing Arthropods and VII Eugen Warning Lectures
in Evolutionary Ecology – Serra do Cipó, MG – http://
www.icb.ufmg.br/big/leeb/galls/Gall_Workshop/
Index.html

26-30 setembro/2010 – XXIII Congresso Brasileiro de
Entomologia, Natal, RN – http://www.seb.org.br/

Tesouraria
(Cibele S. Ribeiro-Costa, Tesoureira)

Recursos financeiros (Fundação Araucária e CNPq)
A RBE foi contemplada com auxílios substanciais da

Fundação Araucária e CNPq para publicação em 2009.
Com isto, poderemos aumentar o número de páginas e
de artigos a serem publicados para os fascículos 3 e 4
(volume 53).

Solicitamos aos sócios que quando efetuarem o
pagamento por depósito bancário nos avise pelo e-mail
sbe@ufpr.br para que possamos dar baixa na anuidade
correspondente.

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$ 139,50
Sócio Internacional: US$ 80,00
Sócio Nacional (50% salário mínimo): R$ 232,50

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

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


