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Prefácio
Olá esta é nossa news letter. Neste número exploraremos as seguintes notícias: publicação do volume 9, numero 1, novas ferramentas,
calendário de ações, preprints de artigos, International Organization for Biological Control - Neotropical Regional Section,

atualização do sistema OJS, nosso novo blog e muito mais.

William Costa Rodrigues - Editor da EntomoBrasilis

ublicamos o volume 9,
número 01 (janeiro - abril de
2016).

2. Outra novidade é a publicação dos voumes 6 a 9, em
arquivo único em nossa conta no Issuu, sendo possivel
acessar os arquivo através de nossos site.

O volume está recehado de artigos
originais (14), como um grande
volume para Entomologia Geral. Há
um artigo de revisão na seçao Fórum
e cinco comunicações científicas.

3. As páginas de informações sobre DOI, ZooBank dos
artigos da EntomoBrasilis, receberam no mês de abril
novas funções e aprimoramentos.

Com a tendência natural das
publicações no idioma inglês,
adotamos a partir deste volume a
tradução das seções, permitundo
desta forma o acesso ao nativos do
idioma inglês.

4. Desde fevereiro de 2016, contamos com uma nova
modalidade de verificação de plágio, trata-se com
CrossCheck, que possuem mais atrativos, em relação
a iThenticate. Com isso abandonamos o Plagius, por
não apresentar uma avaliação tão eficiente quando
iniciamos a utilir a ferramenta.

Com isso estamos estimulando os autores a publicar em
A capa deste número, foi gentilmente cedida pela autora Vera
Lúcia Rodrigues Benassi, primeira autora do artigo: Benassi,
V.L.R.M., F.I. Valente, C.A.S. Souza, A.C. Benassi & A.M.
Sakakibara, 2016. Biodiversidade e Sazonalidade de
Cigarrinhas (Hemiptera: Membracidae) em Cacaueiros.
EntomoBrasilis, 9 (1): 41-46.

Acesse

Novas Ferramentas no Site
Em 2016 estamos intensificando as mudança em nosso site
de Sistema de Gestão da Informação da EntomoBrasilis
(www.periodico.ebras.bio.br). abaixo passamos a listas
algumas das novidades:
1.

Entomology References - trata-se de uma ferramenta
como diversas referências da área de entomologia,
permitindo acesso aos dados referências e
minimizando erro de padronização. Inicialmente serão
discponibilizadas as referências do artigos publicados
na EntomoBrasilis, mas em breve serão inseridas
as referências constantes nos artigos. A previsão de
lançamento é em junho de 2016.

Calendário da EntomoBrasilis
Disponibilizamos desde o final de 2015 um calendário
online, que permite aos leitores e autores acompanhar as
ações da Editoria Chefe da EntomoBrasilis.
Esta ação tem por objetivos dar transparências a todos
o processo de publicação, ou seja, desde a recepção dos
artigos até a finalização do processo.

EntomoBrasilis Preprints
Estamos estudando a possibilidade de apresentar os
resumos dos artigos, em uma tentativa de preprint. A
divulgação será, a priori, para os artigos já aceitos e mesmo
em processo de correções. Estes serão inclusos na pauta de
publicação acessível em nosso site.
O preprints terão como objetivo principal ampliar a
divulgação dos artigos publicasdo na EntomoBrasilis,
o que sob o ponto de vista estratégico, amplia a leitura
e acesso aos artigos, o que permite maior númro de
citações. aumentando o nosso índice h, como noticiado no
informativo ano, número 3 de 2016.
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IOBC-NTRS

Blog no WordPress

Este mês de abril foi aprovada a participação do Editor
Chefe da EntomoBrasilis, Profl Dr. William Costa
Rodrigues, na International Organization for Biological
Control - Neotropical Regional Section (IOBC-NTRS). A
participação foi concedida devida a construção do novo
site realizada, pelo Dr. Rodrigues.

Em 18 de fevereiro de 2016, lançamos nossa nova
ferramenta de divulgação científica. Trata-se no blog no
WordPress, qu epode ser acessado através do endereço
eletrônico http://www.entomobrasilis.wordpress.com.

Acesse o site da IOBC-NTRS

O objetivo do blog é oferecer informações de divulgação
científica do nosso periódico. Como as matérias seguintes:
Alguns posts em destaque:

Altimetric

1.

Agora nossa página de gerenciamento de informações,
conta com a exibição das estatísticas da Altmetric. Uma
informação que possibilita a exibição de acesso dos artigos
publicados.
Acesse

Seriam as publicações Open Access uma boa opção
para publicar seu artigo?

2. Saiu no NY Times: Biólogos se rebelam e publicam
diretamente na Internet;
3. Altmetric na EntomoBrasilis;
4. Pesquisadores mais Velhos tem sua produção científica
reduzida!?;

Atualização do Sistema

5.

Após a publicação do volume 9, número 1, estaremos
realizando a atualização do sistema para aplicar as
correções necessárias e atualizando o versão do Open
Journal System. A parada será programada e ocorrerá em
maio, durante um final de semana.

Prêmio Costa Lima de
Produtividade
Prêmio Costa Lima de Produtividade Adhoc terá a
premiação atrasada. Estaremos em maio de 2016,
enviando os prêmios e divulgado de forma mais ampla
os contemplados. Acesse o Prêmio Costa Lima de
Produtividade Adhoc e saiba mais.

Novo Procedimento para Pré-Avaliação de Artigos;

6. Política de Retratação e Manifestação de Preocupação.

Publique na EntomoBrasilis
Publique seus artigos na EntomoBrasilis, uma revista /
periódico com respaldo científico (acesse nosso corpo
editorial), com idoneidade e seriedade em todo processo.
Somo uma revista / periódico não filiado a instituição de
ensino superior ou orgão de pesquisa, assim trabalhamos
de forma imparcial e dentro da ética científica.
Estamos indexados em mais de 20 base nacionais e
internacionais.

Apoio

Licença
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