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Prefácio
Bem vindo a nossa news letter, a partir de ano (2015) estaremos publicando nossas novidades no formato digital e disponilizando
através de nosso website e nas redes sociais. Neste número inicial, você terá acesso ao lançamento do volume 8, número 1 (janeiro abril 2015) e todos as novidades sobre a EntomoBrasilis até abril de 2015, para que você possa relembrar ou manter-se informado,
sobre nossas ações.
William Costa Rodrigues
Editor da EntomoBrasilis
ublicamos o volume 8,
número 01 (janeiro - abril
de 2015). O sumário está
recheado de artigos originais, nove
no total, um artigo de revisão e cinco
comunicações científicas.
Neste número houve um aumento
dos artigos em inglês, uma tendência
natural. Todos os artigos já estão
indexados no DOAJ e os DOI’s já
devidamente depositados.

Eventos
Em novembro de 2014 o Editor Chefe da EntomoBrasilis,
participou do VIII Whorkshop de Editoração Científica Campos do Jordão, SP (Novembro 2014). Na ocasição publicou
um trabalho expandido intitulado “Aplicação de Modelo
Computacional na Avaliação de Avaliador ad hoc em Periódico
Científico Eletrônico”. A participação foi de extrema importância
para a EntomoBrasilis uma vez que inseriu de vez a revista no
cenário nacional de editores científicos.
Segue algumas fotos da participação do editor no Evento.
Fotos: ABEC Brasil Divulgação

Acesse

Convênios e Outros
Desde fevereiro deste ano (2015) a EntomoBrasilis está
submetendo todos os artigos recebidos para avaliação ao
iThentichate e a outras duas ferramentas de plágio. Saiba
mais...
Fechado o acordo entre a ABEC e a iThentichate a
EntomoBrasilis a usar o sitema antiplágio ao custo de
US$1.00/artigo. Saiba mais...
Saiba sobre das notícias da ABEC (Associação Brasileira
de Editores Científicos) em nossa página. Acesse...

Valores para Publicação
Atualizamos nossa tabela de valores para editoração/
diagramação/publicação/indexação, o que permitirá um
menor custo para nossos autores. Inicialmente parece que
o valor foi reajustado, mas cada artigos agora terá direito
a um número de figuras e/ou tabelas que não sofrerá
cobrança (vide tabela).

Apoio

Notícias Gerais
Estamos trabalhando no prêmio dos colaboradores
mais produtivos do ano 2014 e este ano o prêmio já será
nominado Prêmio Costa Lima de Produtividade Adhoc
edição.
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