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Prefácio
Bem vindo a nossa news letter. Neste número exploraremos as seguintes notícias: iThenticate, Novo site de gerencimento das
informações, atualização do OJS (sistema de submissão de artigos) e a parceria com a IOBC-NTRS.
William Costa Rodrigues
Editor da EntomoBrasilis

ublicamos o volume 8, número
02 (maio - agosto de 2015).
O sumário está recheado de
artigos originais, nove no total, um
artigo de revisão e cinco comunicações
científicas.
Todos os artigos já estão indexados
no DOAJ e os DOI’s já devidamente
depositados.

Acesse

Antiplágio
Desde início de 2015 estamos utilizando a ferramenta de antiplágio
iThenticate, através da aquisição de créditos via ABEC Brasil.
Até final de julho foram submetidos a avaliação da ferramenta
29 artigos/comunicações científicas.
Verificamos que em alguns caso o
índices de indicação de plágio, não
reflete necessariamente o uso indevídio
de texto alheio, assim como acontece
com as outras duas ferramentas utilizadas pela EntomoBrasilis,
ou seja, CopySpider (freeware) e Plagius (adquirida em 2013).
O que ficou claro que a ferramenta iThenticate realmente é
eficiente, mas não justifica até o momento o investimento feito,
ou seja, US$ 60.00. Estaremos utilizando a ferramenta até
expirar a validade dos créditos (60 artigos), depois avaliaremos
a permanência com aquisição de créditos, via ABEC (Associação
Brasileira de Editores Cinetíficos), uma vez que as ferramentas
existentes são também eficientes e não deixam a desejar.
Acesse

Atualização do sistema OJS
Atualizamos nosso sistema de submissão de artigos, para
uma versão mais atual. A versão que estava sendo utilizada
estava ultrapassada e estava no ar desde a criação da
EntomoBrasilis (novembro de 2007). Assim a nova versão
oferece mais recursos, além de maior dinamismo. Várias
novidades foram implementadas, tais como: Visualização
do artigo e PDF diretamente no navegador; Adição de
pequenas imagens ao lado dos artigos publicados¹;
facilidade na atribuição do DOI; inclusão das referências
na página do artigo¹; maior rapidez no acesso as
informações; Ferramenta como citar este artigo; palavras
chaves para pesquisa e muito mais novidades; dentre
outras novidades.
Confira
¹Somente v. 8, n. 2 em diante.

Notícias Gerais
Estamos trabalhando em uma parceria com o IOBC NTRS (International Organization for Biological Control
of Noxious Animals and Plants - Latin America by
the Neotropical Section), para a publicação de artigos
e tranblahos oriundos dos eventos realizados pela a
organização, na seção Neotropical.
Acesse o site da IOBC-NTRS em www.iobcntrs.org

Apoio

Novo Site de Gerenciamento
Atualizamos nosso site de gerenciamento das informações.
do periódico. Além da reformulação completa do layout do
site, também fizemos a migração para uma nova linguagem,
que permite um maior dinamismo na página, tornando
responsivo, além de permitir o acesso via Smartphones,
Tablets, etc. A nova versão do site foi disponibilizada em
julho de 2015, juntamente com a nova versão do OJS.
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