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Participamos, representando a SBE, na IVConferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília, de 26 a 28 de
mqio último, ocasião onde foi discutida a nova geração de políticas para a Ciência, Tecnologia e Inovação. Aproveitamos essa
oportunidade para entregar carta endereçada ao Ministro Sérgio Machado Rezende, do Ministério de Estado da Ciência eTecnologia,
na qual externa mos nosso integral apoio às várias manifestações de toda a comunidade à manutenção e fortalecimento de um
Programa organizado para as Coleções Biológicas Brasileiras e Taxonomia. A carta foi assinada pelas sociedades científicas
presentes no evento: Sociedade Brasileira de Entomologia, Sociedade Brasileira de Zoologia, Sociedade Brasileira de Malacologia
e Sociedade Brasileira de Mastozoologia.

índice de impacto (2010)
Foi divulgado pelo Journal of Citation Reports (JCRL em

meados de junho, o índice de impacto da RBE no valor de
0.410 (ano base 2009). Mesmo tendo consciência das
controvérsias e das profundas limitações desse índice é muito
bom saber que a RBEmantém o patamar alcançado nos dois
anos anteriores (veja gráfico abaixo). Além disso, continuamos
com o maior índice de meia vida (acima de 10 anos), entre
todos os periódicos brasileiros, os melhores índices para avaliar
periódicos que publicam majoritariamente artigos de
biodiversidade, como os de taxonomia/sistemática.

O corpo de editores da RBEse sente recompensado pelo
trabalho que vem sendo feito há vários anos e pelo
reconhecimento da comunidade, não se deixando levar por
pressões momentâneas de utilização de subterfúgios para
aumentar os índices artificialmente. É interessante lembrar uma
frase do artigo "Impacto Profundo: o que o fator de impacto
não nos revela" (G.A.R. Meio & C.J.B. de Carvalho. 2005. Jornal
da Ciência, E-mai!, 2921 < http:Uwww.jornaldaciencia.org.br/
Detalhe.jsp?id=34047 »: "OS editores de periódicos científicos
têm estado sob pressão constante para aumentarem (ou
manterem) o fator de impacto dos periódicos sob sua
responsabilidade, o que tem levado muitos a relevarem aspectos
éticos quando sugerem (ou mesmo tentam impor) aos autores
a citação de artigos publicados no próprio periódico durante o
processo de avaliação de manuscritos."

Isto não acontece com a RBE,pois apenas os critérios científicos
são levados em conta pelos autores na citação de artigos.

A figura abaixo mostra os três últimos índices de impacto
divulgado pelo Journal of Citation Reports (JCR).
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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/lndex.htm I

08-13 August/ 2010 - Vlllnternational Congress of Dipterology,
San Juan, Costa Rica - http://www.inbio.ac.cr/icd7/

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

19-24 September/2010 - International Symposium - Ecology
of Aphidophaga 11, Perugia, Italy http://
www.aphidophaga11.unipg.it/index1.htm

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 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 encaminhado
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$ 160,00.

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

Não se esqueça de
atualizar seu endereço
enviando e-mail para a

5BE:sbe@ufpr.br
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