EntomoBrasilis
News Letter

Ano 01, número 03 (setembro-dezembro 2015)

Prefácio
Olá esta é nossa news letter. Neste número exploraremos as seguintes notícias: Índice h da EntomoBrasilis, Nova indexação, Novo
sistema de atendimento, Índice de Impacto InfoBase.
William Costa Rodrigues
Editor da EntomoBrasilis

ublicamos o volume 8,
número 03 (setembro dezembro de 2015).
O sumário está recheado de
artigos originais, 10 no total,
cinco comunicações científicas e
um obituário (necrólogo).
Todos os artigos já estão
indexados no DOAJ e os DOI’s já
devidamente depositados.
Com isso este ano foram ao
todo 45 publicações, sendo dois
artigos de revisão (Fórum), 27
artigos originais, 15 comunicações
científicas (originais) e um necrólogo.

Acesse

Índice h da EntomoBrasilis
O índice h, ou h-index em inglês, é uma proposta para quantificar
a produtividade e o impacto de cientistas baseando-se nos seus
artigos mais citados. O índice pode ser também aplicado para
estimar a produtividade e impacto de um grupo de cientistas, um
departamento, um país, e assim por diante¹.
O índice-h (de Hirsch) é o maior número h considerando que um
certo número h de artigos em um periódico foram citados pelo
menos um certo número h de vezes. O índice-h5 (do Google) é
o índice-h calculado usando apenas os artigos publicados nos
últimos 5 anos completos recentes².
A EntomoBrasilis tem atualmente o índice h igual a medido pelo
Google, ou seja, h5-index é atualmente 6³, mas ampliando o valor
para todos o anos de publicação da EntomoBrasilis (2008-2015),
através do software Harzing’s Publish or Perish4 v 4.21, o índice
h sobre para 9 o que denota uma significativa citação dos artigos
ao longo dos anos.
Cabe ressaltar que dois artigos segundo o software tem o h-index
igual a 15 e dois com valor igual a 13 e um com valor 12, o que
eleva a índice da revista. São eles:
1.
2.

W Dáttilo, EC Marques, JCF Falcão, DDO Moreira, 2009.
Interações mutualísticas entre formigas e plantas, h 15.

Calliphoridae) in the Americas South of Mexico with key to
the Brazilian species, h 15.
3.

HF da Cunha, PPAM Morais, 2010. Relação espécie-área em
cupinzeiros de pastagem, Goiânia-GO, Brasil, h 13.

4.

FL Fernandes, L Bacci, MS Fernandes. 2010. Impact and
selectivity of insecticides to predators and parasitoids, h 13.

5.

AR Calor, R Mariano, 2012, UV light pan traps for collecting
aquatic insects, h 12.

¹ Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Índice_h.
² Google Scholar Metrics: Bibliometria para publicações. http://goo.gl/Of8ygq.
³ Publications matching entomobrasilis - https://goo.gl/w5gs78.
4
Harzing’s Publish or Perish - http://www.harzing.com/pop.htm.

Nova Indexação
Objetivando ampliar a divulgação da EntomoBrasilis,
estamos frequentemente indexando a nossa revista em
diversas bases internacionais, que possa efetivamente
contribui para a divulgação científica. Assim recentemente
estamos indexados na seguinte nova bases de dados:
1.

BASE

(Bielfield

Academic

Search

Engine)

-

http://goo.gl/JMjtde

Novo Sistema de Atendimento
Migramos nosso sistema de atendimento para uma
plataforma
profissional.
Trata-se da TomTicket¹,
que permiti registro de
chamadas off-line, com
maior precisão que a
anterior.
Atualmente
estamos utilizando o plano
básico, que já atende nossa
demanda e assim que esta
seja ampliada estaremos
contratanto o plano mais
adequado as necessidades
da EntomoBrasilis.
Confira
¹ TomTicket - https://www.tomticket.com.

C Kosmann, RP Mello, ES Harterreiten-Souza, JR PujolLuz, 2013. A list of current valid blow fly names (Diptera:
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Índice de Impacto

Declarações

Recentemente recebemos uma grata surpresa. Fomos
presenteados com um índice de impacto 3.5 (0 a 5), segundo
o InfoBase Index. Para nós que ainda não fazemos parte
do Journal Citation Report, ficamos muito felizes com a
notícia, uma vez que temos apenas o índice de impacto do
Universal Impact Factor¹, que é do ano de 2013 e o valor
igual a 0,6591, um valor considerável, mas este novo índice
de impacto possui um modelo diferente².

As declarações de participação dos avaliadores e editores
de serão emitidas a partir de janeiro de 2016, após a férias
do Editor-Chefe.
Ressaltamos que todas as declarações são emitidas unica
e esclusivamente em arquivo digital (PDF) e encaminhado
ao e-mail cadastrado no sistema.
Cordialmente o Editor-Chefe

Prestação de Contas
A prestação de contas do ano base 2015, ocorrerá na News
Letter de janeiro-abril de 2016, mas estará tambpem
disponível no site www.periodico.ebras.bio.br, a partir de
fevereiro de 2016.

Férias
O cálculo do IBI Factor que varia de 0 a 5, leva em conta
cinco parâmetro que permitem, a nosso ver melhor avaliar
os artigos. Abaixo daremos uma breve ideia como o IBI
Factor funciona, mais detalhes acesse o site².

C+D+E
IBI Factor = A + B + 10
Onde:
A = Quality of Articles - 10 Points;
QTqtal number of original research articles + Total number of review articlesV # 10
A=
Total number of articles in the past one year

B = Stability of the Journal - 10 Points;
C = Technical Quality - 10 Points;
D = Internationalization - 10 points; and
E = Journal Standardization - 10 Points.
1. Universal Impact Factor - http://www.uifactor.org/Search.aspx?q=1983-0572.
2. InfoBase Index - IBI Factor- http://www.infobaseindex.com/ibifactor.php.

FAQ

No período de 24/12/2015 e 11/01/2016 o editor-chefe
estará de férias, portanto toda submissão, parecer ou
qualquer outro processo de editoração estará parado
nesta época. O sistema continuará aberto apra receber
submissões, mas somente após as férias é que será
designadas aos editores de Seção e consequentemente
aos avaliadores, mas ressalta-se que muitos editores e
avaliadores encontram-se de férias em janeiro e desta
forma os processo de designação e avaliação devem
começar efetivamente em fevereiro de 2016.

Boas Festas
Desejamos a todos um final de ano maravilhoso, e um
início de ano produtivo, cheio de realizações pessoais e
profissionais e que todos possamos ser mais produtivos
cientificamente. Feliza natal e Feliz ano novo. São os votos
a EntomoBrasilis para todos vocês.

Apoio

Agora nosso site conta com um FAQ (Frequently Asked
Questions). Tire suas dúvidas mais frequentes. Estamos
atualizando periodicamente a página, baseando nas
perguntas mais frequentemente feitas por nossos usuários.
Acesse: http://www.periodico.ebras.bio.br/faq.aspx.
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