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SBE 80 anos
Em 17 de julho de 1937 foi fundada a Sociedade Brasileira de Entomologia (SBE), dentro do Instituto
Biológico de São Paulo. A SBE está em atividade desde então, com diretorias formadas por entomólogos
do Instituto de Biociências e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo até o ano de 2000.
Desde então, a Sociedade está sediada na Universidade Federal do Paraná em Curitiba. Desde o início a
SBE teve a preocupação de ter um veículo para publicação de artigos dos sócios e em 1954 criou a Revista
Brasileira de Entomologia, que atualmente é reconhecida internacionalmente. A SBE caminha para
completar 80 anos em 2017, cheia de dinamismo e prosperidade, tendo o objetivo de manter o espírito
inovador e desafiador dos fundadores da Sociedade. É com satisfação que participamos desta história.

Editorial: nova diretoria, novas ações
A SBE está com nova diretoria para o biênio 2017-2018 e além do nosso compromisso com a viabilização
da Revista Brasileira de Entomologia, a diretoria entende que é necessário o estreitamento dos laços com
os entomólogos brasileiros. Como medidas destacamos a nossa página no Facebook, o apoio ao Simpósio
de Mirmecologia e o restabelecimento deste Boletim Informativo.
Associe-se. Faça parte da Sociedade Brasileira de Entomologia e obtenha descontos nas taxas de
publicação da RBE. Consulte os valores para 2017 e formas de pagamento aqui.
Diretoria 2017-2018:
●
●
●
●
●
●

Mario Antonio Navarro da Silva - UFPR (Presidente)
Lúcia Massutti de Almeida - UFPR (Vice-Presidente)
John Edwin Lattke Bravo- UFPR (1° Secretário)
Edilson Caron- UFPR (2° Secretário)
Rodrigo Barbosa Gonçalves - UFPR (1° Tesoureiro)
Eduardo Carneiro - UFPR (2° Tesoureiro)
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Evento: Simpósio de Mirmecologia

O XXIII Simpósio de Mirmecologia, que será realizado em Curitiba-PR, em outubro de 2017, é parte
integrante dos eventos de Mirmecologia realizados ininterruptamente e bianualmente desde 1980. Esses
eventos reúnem os especialistas de insetos sociais, especialmente formigas, do Brasil e do exterior. De
um modo geral, o simpósio reúne os pesquisadores que usam os insetos sociais como modelos para
investigar questões e hipóteses fundamentais em importantes áreas da biologia, como a biodiversidade, a
bioindicação e a conservação dos biomas terrestres, a ecologia de populações e comunidades, a
bioinvasão, o controle de formigas pragas, o comportamento animal, as interações plantas/animais, a
taxonomia e a biogeografia.

Revista Brasileira de Entomologia
A RBE tem nova comissão editorial coordenada pelo Prof. Dr. Rodrigo S.M. Feitosa. A comissão é formada
por 30 pesquisadores do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Polônia. Sob seus cuidados
já foram recebidos 47 manuscritos em 2017 e o volume 61(1) de março acaba de ser publicado. Ressaltamos
que os artigos são divulgados ahead of print rapidamente, após serem aceitos pelos editores. Confira o
site da RBE para mais informações. Clique aqui para acessar as instruções aos autores.
Os valores para publicação tiveram um reajuste em 2017 visando unicamente a manutenção da RBE. Eles
variam de R$100 a página a USD140, dependendo da sua associação à SBE e sua nacionalidade.

Colabore
O Boletim Informativo está aberto a submissão de textos para suas próximas edições. Se você tem alguma reflexão
sobre algum tema atual ou quem sabe algum evento entomológico para divulgação envie seu texto para sbe@ufpr.br
com o assunto “boletim”.
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