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E D I T O R I A L

O cotidiano da SBZ em 2009 tem sido 
marcado por várias implementações que estão tor-
nando a comunicação com os sócios mais efetiva. 
Muitos dos itens comentados aqui, podem ser con-
sultados em detalhes nas diversas matérias que 
compõem a presente edição deste informativo.

O sistema de gerenciamento de dados 
de sócios, está em plena atividade e os bugs que 
ocorreram no início do ano foram corrigidos. Atra-
vés do sistema é possível que os sócios atualizem 
seus dados de maneira dinâmica. Basta que seus 
CPF e endereço eletrônico estejam corretamente 
cadastrados. Também encontra-se em funciona-
mento o sistema de mala direta da Sociedade que 
tem permitido o envio de mensagens sem a prática 
de spam. A partir dos novos endereços eletrônicos 
com o domínio sbzoologia.org.br, os assuntos fo-
ram setorizados e tornou-se mais fácil contatar a 
presidência, tesouraria, secretaria ou a revista.

Importantes alterações foram efetuadas 
no estatuto da Sociedade, tornando-o compatível 
com o Código Civil Brasileiro. Não somente adequa-
ções foram efetuadas, mas sim, várias implementa-
ções que tornam a SBZ mais acessível aos vários 
segmentos da Comunidade de Zoólogos. Entre as 
inovações, destacamos as novas modalidades de 
filiações: sócio-estudante e sócio-online, os quais 
terão descontos nos valores das anuidades sem 
ônus para a entidade. Pelo contrário, somamos es-
forços para que novos pesquisadores se associem 
de maneira mais econômica para ambas as partes, 
ou seja, sócios que abrirem mão do recebimento 
de correspondências, obterão desconto integral 
das despesas com envio pelos correios. Em con-
tra-partida, diminuiremos proporcionalmente a ti-
ragem das publicações impressas tornando-as me-
nos onerosas. Também, a partir de maio p.p., não 
será mais cobrada a taxa de inscrição para novos 
sócios, tornando mais ágil o processo de filiação 
e seu gerenciamento. Outro aspecto que merece 
destaque nas alterações, foi a criação do status 
de sócio-ausente. Assim, sócios que comunicarem 
comprovadamente seu afastamento do país, esta-
rão isentos do pagamento da anuidade no período. 
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A partir de agora, a Sociedade contará com dois 
Conselhos, o Fiscal e o Consultivo, alterações que 
adéquam nosso estatuto ao código civil e também 
conferem maior transparência na análise financei-
ra, uma vez que há desvinculação dos membros 
dos Conselhos com a chapa eleita para administrar 
a SBZ. Em matéria específica neste boletim, confira 
as alterações mais relevantes no estatuto da Socie-
dade, o qual também está disponível para consulta 
integral em nosso site.

Politicamente a SBZ continua ativa com 
representatividade junto ao CAT-SISBio e Câmara 
Técnica Permanente de Coleções Científicas. No 
final de 2008, durante a visita do Governo Fede-
ral à SBPC, entregamos documento ao Exmo. Sr. 
Presidente da República, reivindicando uma maior 
atenção para com a Ciência Brasileira, em especial 
à Zoologia. Recebemos, em dezembro do ano pas-
sado, resposta sobre nosso documento, sendo que 
um dos pontos acatados foi a formação da Câmara 
Permanente de Coleções e outra, um aporte maior 

de recursos e continuidade do Programa em Taxo-
nômia (PROTAX). Ressaltamos que a Sociedade só 
atingiu este patamar de atuação, graças a partici-
pação dos zoólogos brasileiros aderindo ao corpo 
da Sociedade.

Há dois meses, a SBZ encabeçou o inícios 
das discussões relativas ao novo processo de ava-
liação de periódicos científicos adotado pela Capes. 
Diversos setores da Comunidade Científica aliaram-
se a nós e continuamos em busca de respostas 
dos órgãos responsáveis e de ações que tornem 
o processo de avaliação justo e equitativo, para 
revistas nacionais e internacionais. Confira a seção 
ZOOLOGIA neste boletim onde são fornecidos maio-
res detalhes.

A equipe liderada pelo Dr.  Luciano F.A. 
Montag, está trabalhando de maneira efetiva para 
que tenhamos mais uma edição memorável de nos-
sos congressos. O XXVIII Congresso Brasileiro de 
Zoologia, será sediado em Belém entre os dias 7 
e 11 de fevereiro de 2010. Mais de 700 congres-
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acessar o sistema através da guia EXTRANET e atu-
alizar seus dados dinamicamente. Além de poder 
corrigir dados sobre endereço e e-mail, existem im-
portantes informações que devem ser informadas 
pelos sócios, tais como linha de pesquisa, enqua-
dramento profissional entre outras.

No primeiro acesso será necessário solici-
tar senha que será encaminhada automaticamente 
para seu e-mail. Subseqüentemente poderá alterar 
a senha enviada por outra de sua preferência e, 
então, atualizar seus dados a qualquer momento! 
Caso encontre alguma dificuldade, basta nos enca-
minhar mensagem eletrônica confirmando seu CPF.

Contamos com seu auxílio para manter 
suas informações sempre em dia e assim, evitan-
do transtornos e custos desnecessários. A simples 
ação de acessar o sistema e conferir seus dados 
auxiliam em muito o gerenciamento e o fluxo de 
informações entre a diretoria e associados.

Alterações no Estatuto da SBZ
Conforme amplamente divulgado através 

de boletins anteriores, site da SBZ e publicação em 
jornal, foi realizada Assembléia Extraodinária em 27 
de abril de 2009, convocada especificamente para 
importantes alterações no estatuto da Sociedade. 
Foram aprovadas alterações visando sua adequa-
ção ao Código Civil Brasileiro e outras inovações 
que facilitarão a filiação à Sociedade, tornando-a 
mais acessível aos vários seguimentos da comu-
nidade de zoólogos, e tornarão mais dinâmica a 
administração da SBZ.

O Estatuto, contendo as alterações, pode 
ser consultado em sua íntegra no site da Sociedade 
(www.sbzoologia.org.br). Confira a seguir as altera-
ções mais relevantes.

Taxa de inscrição: a partir de maio de 2009 
não será mais cobrada taxa de inscrição para novo 
sócios ou para sócios cancelados que desejarem 
retornar ao quadro de associados, bastando para 
tanto, o pagamento da anuidade, 50% do salário 
mínimo vigente, relativo ao ano em curso.

Sócio-estudante: poderão se afiliar à SBZ, 
nesta nova categoria de associado, estudantes de 
graduação e pós-graduação que comprovem anu-
almente seu vínculo com seu respectivo curso su-
perior, através do envio de documentação compro-
batória. O valor da anuidade para sócio-estudante 
equivale a 25% do salário mínimo vigente. Sócios-
estudantes não receberão as publicações impres-
sas, o acesso às mesmas se dará exclusivamente 
através de meio eletrônico.

sistas já estão inscritos! O tema Biodiversidade e 
Sustentabilidade, além de muito atual, nos pro-
porcionará a grande satisfação de encontrar pes-
quisadores de renome internacional em diversos 
minicursos, palestras magnas e mesas redondas, 
debatendo sobre o estado da arte e os rumos que 
devemos traçar para obter a verdadeira susten-
tabilidade através da utilização racional de nossa 
biodiversidade. Contamos com sua participação e 
seu auxílio na divulgação deste que é o maior even-
to da zoologia nacional.

Não deixem de ler os editais sobre os di-
versos Prêmios que a SBZ estará conferindo du-
rante o XXVIII CBZ. A partir deste Congresso serão 
cinco prêmios que contam com o apoio da Família 
Novaes Ramires. Entre eles o novo Prêmio Pe Je-
sus Santiago Moure de Taxonomia que agraciará o 
melhor trablho em taxonomia publicado nos últimos 
dois anos. As inscrições aos prêmios se encerram 
em outubro do corrente.

A partir desta edição, estamos dando 
maior amplitude para a distribuição do Boletim In-
formativo, o qual está sendo enviado também às 
Sociedades Congêneres à SBZ, Programas de Pós-
graduação e Coleções Científicas. Ao mesmo tempo 
estamos abrindo espaço para que estes setores se 
manifestem, enviando matérias para divulgação no 
informativo e também em nosso site.

Por último e não menos importante, aler-
tamos sobre a abertura do processo eleitoral na 
SBZ. A inscrição de chapas concorrentes estará 
aberta até dia 31 de agosto de 2009. A atual di-
retoria inscreverá chapa, com intuito de dar conti-
nuidade ao processo de modernização que se faz 
necessário, assim como, para consolidar os avan-
ços alcançados até o presente momento.

Boa leitura e aguardamos seu retorno e 
contribuições! Alie-se a nós por uma Zoologia cada 
vez mais atuante e representativa.

Diretoria SBZ

S E C R E TA R I A

Acesse nosso sistema de informações
É muito importante que seus dados cadas-

trais estejam sempre atualizados para garantir o 
recebimento de correspondências enviadas eletro-
nicamente ou através dos Correios.

Desde o início deste ano o sistema de 
gerenciamento de dados online está funcionando 
através do site da SBZ – www.sbzoologia.org.br. Os 
sócios com CPF cadastrado corretamente, podem 

Sócio online: enquadram-se nesta catego-
ria todos os sócios que desejarem não receber as 
publicações impressas. Terão direito a desconto de 
30% no valor da anuidade, no entanto, o acesso 
às publicações da SBZ ocorrerá somente através 
da biblioteca virtual SciELO (www.scielo.br/zool). 
Qualquer sócio-efetivo poderá solicitar seu enqua-
dramento nesta categoria de associado. Basta fa-
zer sua solicitação através do e-mail tesouraria@
sbzoologia.org.br.

Pagamento para publicação: autores não-
sócios de manuscritos submetidos e aceitos para 
a publicação deverão pagar por páginas. O valor 
por página será definido anualmente pela Diretoria 
e divulgado eletronicamente, bem como o valor da 
proporcionalidade para sócios e não-sócios.

Conselhos Fiscal e Consultivo: o Conselho 
Fiscal que será constituído por três membros efeti-
vos e respectivos suplentes, eleitos em Assembléia 
Geral Ordinária da Sociedade, com mandato de 
dois anos. O Conselho Consultivo será composto 
por cinco membros e respectivos suplentes, eleitos 
conjuntamente com a Diretoria, com mandato de 
quatro anos.

Aberto o processo eleitoral na SBZ
Está aberto o processo de Eleição para a 

nova Diretoria da Sociedade Brasileira de Zoologia, 
biênio 2010-2012, como especificado no Capítulo VII 
do Estatuto desta Sociedade, transcrito abaixo para 
facilitar sua consulta. Inscrições de chapas concor-
rentes serão aceitas até 31 de agosto de 2009.

Capítulo VII – das eleições

Art. 24 – A eleição processar-se-á através do voto 
de Sócios pelo correio.

Art. 25 – O registro das chapas concorrentes às 
eleições deverá ser efetuado até o último 
dia útil do mês de agosto, imediatamente 
anterior à realização do Congresso Brasilei-
ro de Zoologia (observada à data de pos-
tagem) e, divulgada aos Sócios através do 
Boletim Informativo até 30 de setembro.

§1º. As chapas poderão ser apresentadas: a) 
pelo Conselho da SBZ por indicação da maio-
ria dos seus membros; b) por um mínimo de 
10 (dez) sócios fundadores, efetivos ou hono-
rários, em pleno gozo dos seus direitos.

§2º. O pedido de registro de chapa, com indica-
ção dos candidatos conforme os Art. 12 e Art. 
19 parágrafo 1º, e concordância do candidato 

informativo sociedade brasileira de zoologia
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Art. 28 – Os casos omissos serão resolvidos pela 
Diretoria e pelo Conselho Consultivo.

Novos e-mails da Diretoria
A forma mais ágil e rápida para obter infor-

mações e tirar dúvidas sobre questões relativas à 
Sociedade é através de mensagens eletrônicas.

Comunicamos que estamos desativando 
os antigos e-mails dependentes do domínio ufpr.
br. Sendo assim, anote os novos e-mails para con-
tato com a Diretoria: secretaria@sbzoologia.org.
br, tesouraria@sbzoologia.org.br; presidente@
sbzoologia.org.br. Para questões relativas à revista 
ZOOLOGIA utilize sbz@sbzoologia.org.br.

Teremos imenso prazer em receber e res-
ponder sua mensagem. Utilize este canal de comu-
nicação sempre que desejar!

T E S O U R A R I A

Formas de pagamento
Visando facilitar sua vida, a tesouraria 

disponibiliza várias formas de pagamento de anui-
dades e outras taxas, como através de: boleto 
bancário, depósito em conta corrente ou envio de 
cheque.

Boleto bancário: o sistema de dados da 
SBZ está programado para o envio de boletos 
automáticos personalidados por e-mail para paga-
mento de anuidades: 1) no início do ano a todos os 
sócios e 2) mensalmente para os sócios que se en-
contram em atraso com a anuidade em curso. Para 
pagamento de outras taxas, pode ser solicitado 
através de tesouraria@sbzoologia.org.br, o envio 
de boleto com o prazo de 30 dias para pagamento. 

ao cargo.
§3º. Encerrado o registro não serão admitidas al-

terações nas chapas, salvo incapacidade física 
definitiva de qualquer um de seus componen-
tes.

§4º. As chapas levadas a registro receberão o nú-
mero de ordem de sua apresentação e por esta 
forma serão distinguidas umas das outras.

§5º. Havendo o registro de uma única chapa, não 
será necessária eleição, devendo haver homo-
logação dos nomes pela Diretoria, pelo Conse-
lho Consultivo e Assembléia Geral Ordinária.

Art. 26 – As cédulas referentes às chapas regis-
tradas serão impressas pela SBZ, em papel 
branco, trazendo com clareza o nome dos 
candidatos e os respectivos cargos.

Art. 27 – A Eleição processar-se-á por correspon-
dência, inadmitindo-se o voto por procura-
ção, seguindo os procedimentos: a) a SBZ 
enviará cédula a todos os Sócios até 30 
de outubro, contendo instruções e mate-
rial necessário ao exercício do voto; b) os 
Sócios receberão, cédula eleitoral, assina-
da pelo Presidente da SBZ e um envelope 
endereçado e selado para resposta, que 
deverá ser postado até 30 de novembro; c) 
o Sócio eleitor deverá depositar o envelope 
resposta em qualquer agência do correio; 
d) os envelopes serão encaminhados para 
a caixa postal especial da Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos.

§1º – A caixa especial da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos será aberta somente no 
dia da apuração dos votos.

§2º – A Diretoria procederá a apuração no pri-
meiro dia útil após 15 de dezembro.

§3º – Serão nulos os votos dados em cédulas 
que não as impressas pela SBZ, as que conti-
verem nomes de candidatos não registrados, 
assim como, as que apresentarem rasuras ou 
emendas.

§4º – Os resultados serão divulgados no Bole-
tim Informativo até o último dia útil do mês de 
dezembro.

§5º – Terminada a apuração, será proclamada 
eleita a chapa mais votada. A Diretoria e o 
terço do Conselho eleitos, serão empossados 
durante a Assembléia Geral Ordinária no Con-
gresso Brasileiro de Zoologia.

§6º – Na eventualidade da não realização do 
Congresso Brasileiro de Zoologia, convocar-
se-á uma Assembléia Geral Ordinária para dar 
posse à Diretoria eleita.

Lembramos que pagamentos através desta modali-
dade possuem acréscimo de taxa de administração 
bancária no valor de R$ 2,50.

Depósito em conta corrente: anuidades e 
outras taxas podem ser pagas através do depósito 
direto na conta corrente da Sociedade no Banco do 
Brasil, agência 1458-3, conta 9597-4. esta é uma 
maneira prática e sem custos adicionais de efetuar 
pagamentos, no entanto, é imprescindível que seja 
enviada cópia do comprovante de depósito para 
tesouraria@sbzoologia.org.br ou (41) 3266-6823 
para que o crédito seja efetuado corretamente ao 
depositante.

Cheques: mesmo após implantado o siste-
ma de cobrança eletrônica, a SBZ continua acei-
tando pagamentos através do envio de cheques 
nominais à Sociedade. O endereço para remessa 
é: Tesouraria SBZ, Caixa Postal 19020, 81531-980 
Curitiba, PR.

Pagamentos devem ser identificados
Atualmente existem depósitos bancários 

efetuados que ainda na puderam ser creditados 
pois, os sócios depositantes não foram identifica-
dos (Tabelas 1 e 2).

No início do ano tivemos alguns boletos 
bancários gerados com erro devido à falta de CPF 
em nosso banco de dados. Assim, alguns sócios 
receberam boleto em nome de terceiros e efetua-
ram o pagamento, o que não nos permitiu a devida 
identificação do sócio pagante (Tabela 2).

Se você efetuou pagamento e ainda não 
recebeu os dois fascículos de ZOOLOGIA 26 (1) e 
26 (2), já publicados e distribuídos em 2009, mui-
to provavelmente seu comprovante de pagamento 
não nos foi informado (Tabela 1).

junho de 2009

Tabela 1. Depósitos não identificados. Entre em contato com a tesouraria!
Número documento Data depósito Valor (R$)
30531617400951 03/03/09 103,75
00002205506591 24/03/09 312,00
28221600100201 25/03/09 218,00
5971126100012 27/03/09 210,00

75500000025674 27/03/09 207,50
00001595952183 30/03/09 207,50
33341476200214 30/03/09 207,50
8400000040404 30/03/09 207,50

30500000017368 30/03/09 219,50
30151582100370 31/03/09 208,00
45361735800255 31/03/09 207,50
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X X V I I I  C O N G R E S S O 
B R A S I L E I R O  D E  Z O O L O G I A

Segunda Circular

A Comissão Organizadora do XXVIII Con-
gresso Brasileiro de Zoologia, sediada no Instituto 
de Ciências Biológicas, Universidade Federal do 
Pará (UFPA), tem o prazer de publicar a sua se-
gunda circular, e compartilhar com os zoólogos a 
programação e as novidades do maior evento em 
zoologia realizado no Brasil.

A expectativa da comissão organizadora 
em relação ao XXVIII Congresso Brasileiro de Zo-
ologia não é somente reunir o maior número de 

Valores de anuidades e outras taxas
Confira os valores praticados para o ano 

de 2009 e que estarão em vigência até março de 
2010:
Anuidades no Brasil: 1) Sócio-efetivo R$ 232,50; 

Sócio-online R$ 162,75; Sócio-estudante 
R$ 116,25.

Anuidades no exterior: 1) Sócio-efetivo US$ 130,00; 
2) Sócio-online US$ 91,00; 3) Sócio-estudan-
te US$ 65,00.

Publicação de página em cores em ZOOLOGIA: R$ 
300,00

Publicação por página em ZOOLOGIA para autores 
não-sócios: R$ 60,00.

participantes em um evento de zoologia, onde mais 
de 700 congressistas já estão inscritos, mas tam-
bém em reunir em um único evento, os grandes 
nomes da zoologia nacional e internacional, que 
contribuem para o conhecimento e conservação da 
biodiversidade, produzindo informações que serão 
repassadas para as futuras gerações.

O XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia 
a ser realizado em fevereiro de 2010 em Belém, 
capital do Estado do Pará, dará oportunidade aos 
jovens zoólogos de compartilhar experiências e 
conhecer grandes nomes da zoologia, em aproxi-
madamente 29 simpósios temáticos e de socieda-
des científicas, 12 palestras magnas com grandes 
nomes da zoologia. Além disto, estarão sendo mi-
nistrados 21 mini-cursos (carga horária: 10 horas) 
que já estão disponíveis para as inscrições no site 
(www.cbzool2010.com.br).

As palestras magnas terão temas diversos 
e polêmicos dentro da zoologia, com os seguintes 
nomes confirmados: Dr Jonathan A. Coddington, Smi-
thsonian Institution; Dr Walter Boeger da Universida-
de Federal do Paraná; Dr David Roubik, Smithsonian 
Tropical Research Institute; Dr Claude Gascon, Con-
servation International; Dr Mario de Pinna, Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo; Dr Norman 
Platnick; Dr Joel Cracraft, American Museum of Natu-
ral History; Dr Carlos Peres, University of East Anglia; 
e Dra Liza Veiga, Museu Paraense Emilio Goeldi.

A programação completa, os congressis-
tas poderão acompanhar na página eletrônica do 
XXVIII CBZ (www.cbzool2010.com.br), juntamente 
com o regulamento do “Concurso de Fotografia da 
Fauna Silvestre Brasileira” que premiará as melho-

informativo sociedade brasileira de zoologia

Tabela 2. São 12 os boletos não identificados. Entre em contato conosco!
Nosso número * Data Valor

1 1775938 04/03/09 210,00
2 1775938 04/03/09 207,50
3 6490449 21/01/09 219,50
4 6490449 16/02/09 210,00
5 6490449 27/02/09 210,00
6 6490449 03/03/09 210,00
7 6490449 06/03/09 218,00
8 6490449 19/03/09 210,00
9 8808178 16/02/09 210,00

10 8808178 30/03/09 210,00
11 8808178 31/03/09 210,00
12 8808178 20/04/09 235,00

* “Nosso número” é o segundo campo abaixo da data de vencimento constante no boleto. 

Tabela 3. Valores das inscrições no XXVIII CBZ

Modalidades de inscrição Até 31/07/2009 Até 30/11/2009 Até 31/01/2010 No Local

Estudantes Graduação Sócios SBZ* R$ 150,00 R$ 180,00 R$ 210,00 R$ 235,00

Estudantes Graduação Não Sócios SBZ* R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 350,00 R$ 390,00

Estudantes Pós-Graduação Sócios SBZ* R$ 220,00 R$ 270,00 R$ 320,00 R$ 355,00

Estudantes Pós-Graduação Não Sócios SBZ* R$ 320,00 R$ 390,00 R$ 450,00 R$ 495,00

Profissionais Sócios SBZ R$ 290,00 R$ 350,00 R$ 410,00 R$ 450,00

Profissionais Não Sócios SBZ R$ 400,00 R$ 480,00 R$ 550,00 R$ 610,00

Acompanhante ** R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00

Palestrantes Especial Especial Especial Especial

Minicursos do XXVIII CBZ R$ 60,00 R$ 65,00 R$ 70,00 R$ 80,00

* comprovação obrigatória – declaração de matrícula com data dos últimos 60 dias, por fax ou na retirada do material.
** a taxa de acompanhante é referente a entrada no Centro de Convenções e Feiras, mas não dará direito a participação nas palestras, simpósios e mini-

cursos.
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res fotos de nossa fauna durante o evento, e as 
normas para envio dos resumos de trabalhos cien-
tíficos que se iniciará no dia 1 de julho de 2009.

Para o maior conforto e facilidades de 
custeio aos congressistas, já contamos com uma 
empresa de turismo oficial do congresso MAC turis-
mo (www.macviagens.com.br), que buscará tarifas 
mais baratas em companhias aéreas e na rede ho-
teleira de Belém, e o alojamento estudantil, onde 
os participantes poderão vivenciar todo o encanto 
da paisagem amazônica com preços populares 
(http://alojamento28cbz.sites.uol.com.br).

 A Sociedade Brasileira de Zoologia junta-
mente com a Comissão Organizadora do XXVIII CBZ 
contam com a participação da comunidade de zoó-
logos no XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia e 
colocam-se a disposição para qualquer informação.

Belém, 17 de junho de 2009

Dr Luciano F.A. Montag
Presidente do XXVIII CBZ

E D I TA I S  D E  P R Ê M I O S

Na ocasião da abertura do XXVIII Congres-
so Brasileiro de Zoologia, serão conferidos os prê-
mios de destaque na produção científica nas áreas 
de Zoologia e Conservação da Natureza dos últi-
mos dois anos. Nesta edição serão cinco prêmios. 
Os tradicionais Alexandre Rodrigues; Rodolpho Von 
Ihering; Novaes Ramires: Dissertação ou Tese em 
Biologia da Conservação; Novaes Ramires: Desta-
que Individual em Conservação; e a primeira edição 
do Prêmio Padre Jesus Santiago Moure de Taxo-
nomia.

A continuidade da parceria entre Família 
Novaes Ramires e SBZ, permitirá a distribuição de 
premiação no valor total de R$ 9.500,00.

A SBZ externa desde já seu agradecimen-
to à Família Novaes Ramires, por essa iniciativa de 
altruísmo em prol do desenvolvimento da ciência e 
da conservação do nosso patrimônio natural.

Através desta iniciativa, espera-se estimu-
lar os talentos da ciência brasileira na caminhada 
em busca do conhecimento, respeito e preserva-
ção da biodiversidade.

Confira a seguir os editais dos prêmios e 
envie sua inscrição o quanto antes.

Prêmio Alexandre Rodrigues Ferreira
Este prêmio é destinado à melhor tese de 

doutorado na área de Zoologia, cuja defesa tenha 
ocorrido no período de 01 de novembro de 2007 

a 30 de outubro de 2009, e a mesma tenha sido 
aprovada pela comissão avaliadora. Será formada 
uma comissão de três membros indicados pela 
SBZ, a qual realizará a escolha da melhor tese ou 
dissertação inscrita para o prêmio. Para o proces-
so de inscrição é necessário que o candidato envie 
a SBZ o seguinte material: quatro cópias em CD, 
contendo a tese ou dissertação em arquivo com 
formato pdf, com data de postagem de no máximo 
30 de outubro de 2009 e uma cópia da ata da de-
fesa ou declaração do programa de pós-graduação 
indicando a aprovação.

Quando do envio do material é necessá-
rio assinalar no próprio envelope e em carta de 
encaminhamento, a indicação “Prêmio Alexandre 
Rodrigues Ferreira”, endereço completo para cor-
respondência, telefone e e-mail atualizado. Será 
entregue pela Família Novaes Ramires durante a 
cerimônia de abertura do XXVIII Congresso Brasilei-
ro de Zoologia, um prêmio no valor de R$ 1.900,00 
(hum mil e novecentos reais) que deverá ser dividi-
do igualmente entre orientado e orientador.

A SBZ enviará confirmação do processo de 
inscrição por e-mail, bem como entrará em conta-
to com o vencedor durante o mês de janeiro para 
confirmar sua participação na cerimônia de pre-
miação no Congresso.

Prêmio Rodolpho von Ihering

Este prêmio é destinado ao melhor artigo, 
livro ou capítulo de livro publicado na área de Zoo-
logia, no período de 01 de novembro de 2007 a 30 
de outubro de 2009. Será formada uma comissão de 
três membros indicados pela SBZ, a qual realizará a 
escolha do melhor trabalho inscrito ao prêmio. Para 
o processo de inscrição é necessário que o candi-
dato envie à SBZ o seguinte material: quatro cópias 
do artigo ou livro ou capítulo de livro, com data de 
postagem de no máximo 30 de outubro de 2009. 
Quando do envio do material é necessário assinalar 
no próprio envelope e em carta de encaminhamento, 
a indicação: “Prêmio Rodopholfo von Ihering”, en-
dereço completo para correspondência, telefone e 
e-mail atualizado. Será entregue pela Família Novaes 
Ramires, durante a abertura do XXVIII Congresso 
Brasileiro de Zoologia, um prêmio no valor de R$ 
1.900,00 (hum mil e novecentos reais) ao primeiro 
autor do trabalho escolhido pela SBZ. A SBZ enviará 
confirmação do processo de inscrição por e-mail, 
bem como entrará em contato com o vencedor du-
rante o mês de janeiro para confirmar sua participa-
ção na cerimônia de premiação no Congresso.

Prêmio Padre Jesus Santiago Moure 
de Taxonomia

Este prêmio é destinado ao melhor artigo 
publicado na área de Taxonomia em Zoologia, no 
período de 01 de novembro de 2007 a 30 de ou-
tubro de 2009. Será formada uma comissão de três 
membros indicados pela SBZ, a qual realizará a es-
colha do melhor trabalho inscrito ao prêmio. Para o 
processo de inscrição é necessário que o candidato 
envie à SBZ o seguinte material: quatro cópias do 
artigo, com data de postagem de no máximo 30 de 
outubro de 2009. Quando do envio do material é ne-
cessário assinalar no próprio envelope e em carta de 
encaminhamento, a indicação: “Prêmio Padre Jesus 
Santiago Moure de Taxonomia”, endereço completo 
para correspondência, telefone e e-mail atualizado. 
Será entregue pela Família Novaes Ramires, durante 
a abertura do XXVIII Congresso Brasileiro de Zoolo-
gia, um prêmio no valor de R$ 1.900,00 (hum mil 
e novecentos reais) ao primeiro autor do trabalho 
escolhido pela SBZ. A SBZ enviará confirmação do 
processo de inscrição por e-mail, bem como entrará 
em contato com o vencedor durante o mês de janei-
ro para confirmar sua participação na cerimônia de 
premiação no Congresso.

Prêmio Novaes Ramires: Biologia da 
Conservação

Este prêmio é destinado à melhor tese de 
Mestrado ou Doutorado na área de Biologia da Con-
servação, cuja defesa tenha ocorrido no período de 
01 de novembro de 2007 a 30 de outubro de 2009, 
e a mesma tenha sido aprovada pela comissão ava-
liadora. Será formada uma comissão de três mem-
bros indicados pela SBZ, a qual realizará a escolha 
da melhor tese ou dissertação inscrita para o prê-
mio. Para o processo de inscrição é necessário que 
o candidato envie a SBZ o seguinte material: quatro 
cópias em CD, contendo a tese ou dissertação em 
arquivo com formato pdf, com data de postagem de 
no máximo 30 de outubro de 2009 e uma cópia da 
ata da defesa ou declaração do programa de pós-
graduação indicando a aprovação.

Quando do envio do material é necessá-
rio assinalar no próprio envelope e em carta de 
encaminhamento, a indicação “Prêmio Alexandre 
Rodrigues Ferreira”, endereço completo para cor-
respondência, telefone e e-mail atualizado. Será 
entregue pela Família Novaes Ramires durante a 
cerimônia de abertura do XXVIII Congresso Brasilei-
ro de Zoologia, um prêmio no valor de R$ 1.900,00 
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(hum mil e novecentos reais) que deverá ser dividi-
do igualmente entre orientado e orientador.

A SBZ entrará em contato com o vencedor 
durante o mês de janeiro para confirmar sua parti-
cipação na cerimônia de premiação no Congresso.

Prêmio Novaes Ramires: Destaque 
Individual em Conservação

Este prêmio é destinado ao indivíduo que 
ao longo de sua trajetória como cidadão e/ou pro-
fissional tenha desenvolvido conjunto de atividades 
com impacto significativo para a conservação da 
natureza.

Será formada uma comissão de três mem-
bros indicados pela SBZ. Indicações de nomes 
podem ser enviadas por e-mail para secretaria@
sbzoologia.org.br. Os nomes sugeridos serão con-
siderados e avaliados pela comissão julgadora. 
Não havendo indicações, cada membro da comis-
são indicará pelo menos três nomes em ordem de 
relevância, sendo que o nome com maior número 
de indicações será considerado o agraciado. Os 
critérios de julgamento serão os seguintes: 1) ini-
ciativas que tenham no seu conjunto grande im-
pacto sobre práticas ou políticas de conservação 
da diversidade biológica; 2) formação de recursos 
humanos com atuação na área de conservação 
da biodiversidade; 3) nucleação de atividades em 
Instituições de Ensino, Pesquisa ou outras voltadas 
à conservação da biodiversidade. Será entregue 
pela Família Novaes Ramires durante a cerimônia 
de abertura do XXVIII Congresso Brasileiro de Zoo-
logia, um prêmio no valor de R$ 1.900,00 (hum mil 
e novecentos reais) ao indicado.

A SBZ enviará confirmação do processo de 
inscrição por e-mail, bem como entrará em conta-
to com o vencedor durante o mês de janeiro para 
confirmar sua participação na cerimônia de pre-
miação no Congresso.

Observações gerais válidas para todos 
os prêmios
Para todos os prêmios a diretoria da SBZ é sobera-

na para decidir sobre casos omissos.
A decisão das Comissões Avaliadoras será conside-

rada final, sem direito a recurso.
No mínimo um dos autores de trabalho inscrito em 

cada modalidade deverá ser brasileiro.
Pessoas ligadas à comissão avaliadora ou à dire-

toria da SBZ, não poderão concorrer aos 
prêmios.

A lista com os membros das comissões avaliado-
ras e com os inscritos para os prêmios, será 
divulgada pela SBZ durante a cerimônia de 
entrega dos prêmios no XXVI Congresso 
Brasileiro de Zoologia.

Indique no envelope o nome do Prêmio a que está 
se inscrevendo e envie-o para o endereço 
da SBZ:
Sociedade Brasileira de Zoologia, Depar-
tamento de Zoologia, UFPR, Caixa Postal 
19020, 81531-980 Curitiba, PR.

Dúvidas devem ser encaminhadas exclusivamente 
para secretaria@sbzoologia.org.br.

Z O O L O G I A 
an international journal for zoology

Fator de Impacto de 2008
Confessamos que constatar que houve 

uma redução no valor do Fator de Impacto (FI) re-
duzido de 0,422 para 0,403 não foi algo agradável. 
Especialmente em um tempo no qual os órgãos de 
fomento utilizam esse índice único para categorizar 
a publicação científica de pesquisadores brasileiro 
(sobre isso comentamos mais tarde).

Entretanto, buscando o equilíbrio que to-
dos queremos ter como cientistas, olhamos com 
mais cuidado os dados e a origem dessa ”redu-
ção”. Na realidade, apesar dessa ter sido sim uma 
redução no valor real do FI, a diferença entre eles 
é tão pequena (centésimos) que, certamente, não 
representa uma redução estatisticamente significa-
tiva.

Apesar de não existir, por parte da equipe 
editorial uma tentativa desvairada de buscar índi-
ces cada vez mais altos, ele serve para nos locali-
zar dentro do universo de publicações com mesmo 
enfoque e características, indicando nossa pene-
tração e importância na ciência da Zoologia. Serve 
como um ponto de referência. Assim, é inevitável 
a conclusão de que a manutenção do FI em níveis 
estatisticamente semelhantes, em dois anos con-
secutivos, não representa uma evidência de que a 
revista atingiu um patamar estável nesse tipo de 
avaliação.

Uma análise apenas um pouco mais pro-
funda constata que esse FI é associado ao ano de 
2008. Portanto, inclui os valores de citação dos 
dois anos anteriores, 2006 e 2007, que precedem 
a atual equipe editorial e as mudanças que come-
çaram a tomar forma em 2008. Assim, se para me-

lhor ou não, só vamos conhecer os valores do FI 
associado às mudanças da revista em 2010. Nessa 
avaliação, que irá considerar pela primeira vez os 
anos de 2008 e 2009, poderemos ter uma idéia do 
real impacto dessas mudanças sobre a expressão 
de ZOOLOGIA mundialmente. Resta-nos, portanto, 
esperar.

Foram muitas mudanças até aqui e, confes-
samos, muitas críticas de colegas pesquisadores/
professores. Mas, curiosamente, os elogios, incenti-
vos e críticas construtivas superam em muitas vezes 
as críticas negativas. Parece que estamos no cami-
nho certo. Se não atingimos FI semelhante a revistas 
como Nature ou Science é porque, longe de buscar 
desesperadamente um aumento desse índice, a 
equipe editorial tem como objetivo estabelecer uma 
revista respeitada pela qualidade científica e gráfica 
de suas publicações. Nosso FI, tenham certeza, não 
será o resultado de subterfúgios e manipulações. 
Ao contrário de algumas revistas internacionais, por 
exemplo, continuaremos apoiando a publicação de 
trabalhos em taxonomia e em outras areas básicas 
da Zoologia. Para listas e estudos de casos, ainda 
estudamos a possibilidade de criarmos uma revista 
irmã (Zoologia Notes ou Zoologia Letters) que per-
mitirá a sua veiculação online.

Na busca pela qualidade editorial, o corpo 
de editores tem tido uma posição mais firme na 
avaliação de artigos. Isso muitas vezes desanima 
alguns autores e os afasta de ZOOLOGIA. O sistema 
editorial está montado de tal maneira que o artigo 
é processado e avaliado inúmeras vezes antes de 
ser efetivamente aprovado para publicação. Esse 
procedimento tem, certamente, causado transtor-
nos para alguns autores mas busca o bem maior 
da construção de um periódico no qual autores se 
orgulhem em publicar. Sob o imenso risco de expo-
sição, nós, como editores da revista, assumimos a 
responsabilidade de decisões bastante sérias e de 
impacto, e essa é mesmo a nossa função. As deci-
sões, entretanto, mesmo não agradando a todos, 
visam a busca da homogeneidade e da qualidade 
editorial e científica dos artigos publicados.

Assim, espero que nossos autores enten-
dam as decisões que tomamos ao longo do pro-
cesso. Elas devem resultar na produção de uma 
ZOOLOGIA mais respeitada, um veículo de divul-
gação de conhecimento científico robusto, como 
merece o estudo da Zoologia. Esperamos atrair, 
com isso, pesquisadores brasileiros (em especial) 
e de outros países que desenvolvam pesquisas de 
ponta, definindo, aí sim, o nosso patamar de qua-
lidade. Portanto, se mantivemos ou reduzimos o 



7

junho de 2009

FI de ZOOLOGIA em 2008 é irrelevante nesse mo-
mento. O que nos importa é continuar o trabalho 
que começamos em intensa colaboração com os 
sócios e diretoria da SBZ, os autores, demais edi-
tores e revisores da revista. Evidentemente, será o 
futuro de ZOOLOGIA que irá determinar se estamos 
certos. Mas é muito difícil estar errado buscando 
qualidade. Vamos continuar buscando a excelência, 
mesmo com ações governamentais potencialmen-
te prejudiciais a revistas científicas nacionais (veja 
próximo assunto).

Para nos deixar mais esperançosos, uma 
agradável surpresa foi constatar que nós, isso é, 
a ZOOLOGIA, estamos em pleno processo de as-
censão no índice de citação do sistema SCOPUS 
(www.scopus.br). Esse índice (número de citações 
no ano/artigos publicados no ano) inclui não ape-
nas os artigos publicados nos últimos dois anos 
mas todos os artigos publicados na revista citados 
no ano. Assim, esse índice incorpora a importân-
cia histórica da publicação, tamponando variações 
abruptas do índice de impacto devido a variações 
associadas a estratégias editoriais distintas. O IF 
do ISI leva em consideração apenas citações de 
artigos publicados em dois anos anteriores, des-
considerando trabalhos com importância de maior 
extensão temporal. A comparação dos dois índices 
é interessante para avaliar as tendências de uma 
publicação. Parece-nos que os dois índices se com-
plementam. Entende-se melhor sobre o “impacto” 
de uma publicação com a análise comparativas dos 
dois índices.

Revistas que foram incluídas há pouco 

tempo no sistema, como é o caso da nossa, apa-
rentemente levam algum tempo para estabilizar, ou 
seja, para atingir um patamar estável que define o 
índice de impacto da revista. Revistas que já estão 
no sistema há mais tempo, tendem a manter-se em 
um patamar de índice do Scopus que varia ligeira-
mente ao longo do tempo. Na figura acima (Fig. 1), 
o índice de impacto da Revista Brasileira de Zoolo-

gia (em verde) é comparada com o índice de uma 
das revistas nacionais com maior índice de impacto 
na área, a Neotropical Ichthyology (em azul). Ape-
sar do FI (calculado pelo ISI) da NI (= 0.856) ser 
mais do que o dobro daquele de nossa revista, os 
índices calculados por SCOPUS, removidas as auto-
citações, são estatisticamente idênticos. E ambos 
são ascendentes, o que aponta para o fato de que 
o índice ISI atual ainda não reflete um índice de 
“impacto” real dessas revistas.

Fator de impacto, Qualis Capes e 
publicações nacionais

Encabeçado pela diretoria da SBZ e assina-
do por mais de 120 pesquisadores, coordenadores 
de cursos de pós graduação e editores de revistas 
científicas em Botânica e Zoologia, foi lançado re-
centemente um movimento que busca respostas da 
equipe da CAPES no que se refere à nova tabela do 
Qualis. Essas dúvidas e críticas foram expostas em 
uma série de documentos, o primeiro enviado como 
uma carta aberta ao presidente da CAPES e uma 
segunda, aberta à Sociedade, em resposta à única 
manifestação da CAPES ao primeiro documento. 
Esses documentos estão disponíveis para leitura 
no site da SBZ, onde pesquisadores interessados 
em demonstrar seu apoio (ou não) poderão enca-
minhar sua manifestação (www.sbzoologia.org.br).

Existem inúmeros problemas óbvios re-
lacionados ao uso de uma ferramenta única para 
avaliar publicações científicas, especialmente nesse 
caso que usa um instrumento que analisa todos os 
trabalhos de uma revista combinados. Todavia, a 
preocupação dos editores signatários dos docu-
mentos reside no impacto que essa nova tabela 
pode ter sobre publicações científicas brasileiras 
que estão em processo de re-estruturação. A des-
valorização dos períódicos nacionais parece apon-

tar para uma evasão de autores nacionais para 
revistas estrangeiras de maior impacto. Os signa-
tários acreditam que essa situação pode gerar um 
ciclo de desvalorização contínua e crescente de pe-
riódicos nacionais o qual pode resultar na extinção 
de periódicos nacionais importantes.

A Capes até o momento não demonstrou 
nenhum interesse em dialogar diretamente com a 
comunidade cientifica, muito menos com editores 
de periódicos científicos. Como não houve dis-
cussão ampla ou consulta, ficamos em dúvida se 
a Capes considerou os possíveis impactos de sua 
decisão além daqueles mais explícitos (avaliação 
da pós graduação). Ao nosso ver, ações que pos-
sam ter conseqüências mais extensas sobre o de-
senvolvimento científico e tecnológico do país não 
podem ser unilaterais, devendo necessariamente 
incorporar os atores diretamente envolvidos nesse 
processo. O MCT e o CNPq foram consultados e es-
tão conscientes das possíveis conseqüências desse 
novo Qualis? Houve alguma discussão procurando 
prever ou prevenir impactos negativos dessa deci-
são sobre as diversas frentes vinculadas ao desen-
volvimento científico e tecnológico brasileiro?

Certamente, a avaliação de trabalhos cien-
tíficos não é um processo simples e não podemos 
acreditar que um índice único, altamente questio-
nado em todo o mundo, determine a sua qualidade. 
Essa prática é especialmente questionável quando 
aplicada isoladamente por um órgão governamen-
tal que deve ter uma visão mais ampla da ciência 
e tecnologia de um país. Nos parece evidente que 
o estado deva pensar em fomentar áreas específi-
cas do conhecimento que são fundamentais mas 
que nem sempre “dão Ibope”, como é o caso da 
Taxonomia animal e vegetal. Curiosamente pois, 
apesar dessas duas áreas serem hoje considera-
das das mais importantes para pesquisadores e 
agências de fomento à pesquisa de todo o mundo, 

Figura 1. Linha de tendência entre o fator de impacto 
da Revista Brasileira de Zoologia (u) e da Neotropical 
Ichthyology (l), segundo Scopus (Elsevier).
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são exatamente as revistas brasileiras dedicadas à 
taxonomia as que serão diretamente prejudicadas 
pelo novo sistema Qualis. Ou nós todos estamos 
perdendo o “fio da meada” ou a CAPES está equi-
vocada na sua metodologia!

Novidades
Além daquelas novidades que todos já co-

nhecem, iniciamos nesse número, de forma ainda 
muito tímida, o “ahead of  print”. Dois dos artigos 
que compõem o fascículo ZOOLOGIA 26 (2), refe-
rente a junho de 2009 e que os sócios efetivos 
estão recebendo pelos Correios, inauguraram este 
processo.

A metodologia “ahead of  print”, fornecida 
pela SciELO, permite maior rapidez e agilidade na 
divulgação dos resultados de pesquisas submetidas 
à publicação. A adoção deste procedimento, permi-
tirá que muitos artigos possam ser acessados no 
site da revista (www.scielo.br/zool) antes mesmo 
de sua publicação impressa e, inclusive, contendo 
seu respectivo identificador de objeto digital (DOI 
– Digital Object Identifier). Assim, conseguiremos 
incluir o DOI em todos os artigos também na edição 
impressa, o que não era possível até então.

A prática do “ahead of  print”, é mais um 
dos esforços da equipe editorial para projetar e 
aumentar a visibilidade de ZOOLOGIA, além de ir 
ao encontro dos anseios de editores e autores, di-
minuindo o prazo entre submissão e publicação de 
seus artigos. Esta prática estará plenamente esta-
belecida a partir do número 26(3).

Walter Boeger e Sionei Bonatto
Editores de ZOOLOGIA

N O T Í C I A S

Museu Paraense Emílio Goeldi 
seleciona bolsistas na área de 
biologia molecular

O Laboratório de Biologia Molecular do Mu-
seu Paraense Emílio Goeldi (LBM-MPEG) de Belém, 
PA, está selecionando bolsistas para atuação em 
projetos de pesquisa ligados ao “Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia em biodiversidade e uso 
da terra da Amazônia” e ao projeto multidisciplinar 
“Cenários para a Amazônia: Clima, Biodiversidade 
e Uso da Terra”.

As bolsas a serem disponibilizadas variam 
entre R$ 1.045,89 e R$ 2.186,87, dependendo do 

currículo e experiência do (a) candidato (a) e terão 
a duração inicial prevista de 20 meses, com boas 
possibilidades de renovação.

Estarão sendo selecionados candida-
tos graduados e pós-graduados com experiência 
comprovada em técnicas laboratoriais de biologia 
molecular, a saber, extração, amplificação, seqüen-
ciamento, alinhamento e edição de seqüências de 
DNA de genes mitocondriais, nucleares, além de 
micro-satélites. O regime de trabalho será período 
integral e é desejável que o candidato tenha dispo-
nibilidade para viagens de treinamentos curtos em 
diferentes locais.

Currículos detalhando a experiência do (a) 
candidato (a) nas técnicas descritas acima deve-
rão ser enviados ao endereço eletrônico aleixo@
museu-goeldi.br até 17 de agosto de 2009. Pos-
teriormente, os candidatos mais bem posicionados 
serão convocados para uma entrevista ao vivo ou 
por telefone, no caso daqueles que residem fora 
de Belém-PA. Os candidatos selecionados deve-
rão ser anunciados até 24 de agosto e deverão 
iniciar suas atividades no mês seguinte (setembro) 
ou, em casos especiais, numa data posterior a ser 
negociada.

Informações adicionais poderão ser ob-
tidas através do endereço eletrônico aleixo@
museu-goeldi.br.

Paraná deve ganhar mais um Parque 
Nacional Marinho por iniciativa do 
Congresso Nacional

A criação do Parque Nacional Marinho 
das Ilhas dos Currais, no litoral do Paraná, foi 
aprovada 15 de julho p.p., pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.  
A proposta tem como objetivo preservar e pro-
teger o ecossistema da região. Será feito o con-
trole dos ninhos das diversas espécies de aves 
que habitam o local, além dos animais marinhos. 
O PCL 60/03 segue agora para apreciação da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle (CMA), com 
recomendação do relator, senador Osmar Dias, 
pela aprovação. O projeto já passou pela Câ-
mara dos Deputados e depende só do aval da 
Comissão de Meio Ambiente para seguir para 
sanção do presidente Luís Inácio Lula da Silva. 
Esta não será a primeira Unidade de Conservação 
Federal criada através da iniciativa do Congresso 
Nacional, os Parques de Superagui e Saint-Hilai-
re Langue, também foram criados desta forma.  

O Parque poderá ser usado para turismo 
com atividades como mergulho, por exem-
plo. Será oferecida estrutura para fiscali-
zação e controle de atividades predatórias.  
Mais de oito mil aves vivem na região, o local é 
considerado um dos mais ricos em formação 
de ninhos do sul do Brasil e do Atlântico Sul. O 
local ainda foi escolhido para a realização da 
primeira pesquisa com recifes artificiais mari-
nhos, conhecida como “Parque dos Meros”. 
O autor da proposta, deputado Luciano Pizzatto, 
avalia que com a aprovação o Paraná ficará com 
um excelente sistema de conservação em seu lito-
ral, “tanto na região costeira como oceânica, pre-
cisando agora usar corretamente estas unidades 
para atrair turismo e, principalmente, agregar em-
pregos e renda para a população da região como 
forma de compensação”, conclui.

Fonte: Danielle Jordan, AmbienteBrasil (com 
informações da Ascom)

Mestrado e Doutorado em Biologia 
Computacional e Biologia Parasitária 
da Fiocruz

Estão abertas as inscrições para mestrado 
e doutorado dos programas de pós-graduação em 
Biologia Computacional e Sistemas e Biologia Para-
sitária do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). O 
processo seletivo da pós-graduação lato sensu em 
Malacologia do IOC, com vagas na especialização e 
atualização, também recebem inscrições. 

Até o dia 9 de novembro, profissionais for-
mados em ciências biológicas, exatas e engenha-
rias, que atuem ou pretendam atuar em pesquisa 
ou no setor produtivo, podem se inscrever no pro-
cesso de seleção da pós-graduação em Biologia 
Computacional e Sistemas. As áreas de concentra-
ção do programa são Biologia molecular estrutural; 
Genômica funcional, evolução e filogenômica; e Sis-
temas de informação e métodos computacionais. 
O processo seletivo conta com a homologação da 
inscrição, prova escrita e arguição oral.

Já as inscrições para a especialização e 
atualização em Entomologia Médica podem ser 
realizadas até 31 de julho. O curso tem 10 vagas 
e seu objetivo é contribuir para a formação de 
recursos humanos em Malacologia Médica, com 
ênfase no treinamento em serviço de profissionais 
de órgãos governamentais de saúde, bem como 
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biólogos e outros profissionais de áreas afins que 
atuam em saúde, educação e meio ambiente. O 
processo seletivo conta com a análise de uma carta 
de intenções e do currículo do candidato e de uma 
entrevista com professores do curso.

Atualmente com conceito 6 da Capes, o 
Programa de Pós-graduação em Biologia Parasi-
tária recebe inscrições até 30 de setembro para 
mestrado acadêmico. O curso se divide em quatro 
áreas de concentração: biologia, genética e bioquí-
mica, ecologia e epidemiologia e imunologia e pato-
genia, dos agentes infecciosos, parasitários e seus 
vetores. O objetivo é oferecer formação científica e 
multidisciplinar nas diferentes abordagens das áre-
as do conhecimento relacionadas à Parasitologia. 
 
Mais informações pelos telefones pelos telefones 
(21) 2562-1201 e 2562-1394 ou pelos sites dos 
programas: 
Programa de Pós-graduação em Biologia Compu-

tacional e Sistemas  
www.fiocruz.br/iocensino/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?sid=81

Programa de Pós-graduação em Biologia Para-
sitária 
www.fiocruz.br/iocensino/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?sid=98

Especialização e atualização em Entomologia 
Médica 
www.sigals.fiocruz.br/publico.do;jsessionid=72E
57FF4394EA3790C7FB53EA71E981F

Fonte: Serviço de Jornalismo do Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC) (jornalismo@ioc.fiocruz.br)

Simpósio sobre microscopia aplicada 
à zoologia

A Sociedade Brasileira de Microscopia e 
Microanálise (SBMM) realiza a cada dois anos um 
congresso que congrega pesquisadores e estu-
dantes de diferentes áreas do conhecimento. 

 O Congresso da SBMM é a maior e mais 
abrangente conferência multidisciplinar em micros-
copia e micro-análise no Brasil e na América Latina, 
integrando pesquisadores de diferentes áreas e 
especialistas da indústria. O congresso é organi-
zado dentro de duas grandes vertentes: Biologia/
Saúde e Materiais. 

 A participação tradicional de biólogos e 
profissionais da saúde, engenheiros metalúrgicos 
e de minas, físicos, geólogos e químicos ligados 

à academia tem se estendido a pesquisadores de 
inúmeras outras áreas, incluindo empresas públi-
cas e privadas que utilizam a microscopia como 
ferramenta poderosa na investigação dos mais 
diversos materiais e processos. 

 Um dos simpósios do congresso terá 
como tema:  Microscopia Aplicada à Zoologia o 
qual pretende discutir técnicas microscópicas de 
interesse na área. 

 O XXII Congresso da Sociedade Brasileira 
de Microscopia será realizado, pela primeira vez, 
na cidade de Belo Horizonte no Hotel Ouro Minas 
no período de 4 a 7 de outubro de 2009. 

Mais informações: www.sbmm.org.br

CNPq vai autorizar coleta de fauna e 
flora

O histórico problema do acesso à biodi-
versidade brasileira e aos seus recursos genéti-
cos, que tanto atrapalha as pesquisas, segundo os 
cientistas, pode ter uma solução em breve.

As autorizações, dadas hoje por órgãos 
do Ministério do Meio Ambiente, passarão a ser 
aprovadas pelo CNPq. Mas isso só depois que um 
novo projeto de lei for aprovado pelo Congresso 
Nacional.

“Eu e o ministro Carlos Minc chegamos a 
um consenso de que o melhor é que a responsa-
bilidade pelas autorizações mude de órgão”, disse 
o ministro da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, 
ontem em Manaus. Ele participou do primeiro dia 
da 61ª Reunião Anual da SBPC.

Segundo Rezende, o acordo com o Meio 
Ambiente para facilitar o acesso de cientistas à fau-
na e à flora vai constar de um novo projeto de lei.

Esse acesso é motivo de con-
flito há anos. Hoje, o trabalho dos pes-
quisadores é feito sob regras de uma 
medida provisória editada em 2001. Cientistas cos-
tumam reclamar que são tratados como biopiratas. 
Um deles, o zoólogo Carlos Jared, do Instituto Bu-
tantan, foi multado em R$ 21 mil pelo Ibama em 
2007 e teve a sua licença de coleta cassada após 
mandar espécimes de um invertebrado a um cola-
borador na Alemanha.

Em 2007, uma portaria do Ibama pro-
meteu acelerar a concessão de licenças de coleta 
– que demoravam até dois anos –, mas, para os 
cientistas, a medida não adiantou.

“A mentalidade deles é que a gente é 
bandido até prova em contrário”, disse Jared, que 

comemorou as declarações de Sergio Rezende. “É 
maravilhoso sair da mão desse regime policialesco 
do Ibama.”

Fonte: Jornal da Ciência Online/Eduardo Geraque 
(Folha de São Paulo)

E S PA Ç O  E D I T O R I A L

Gilson L. Volpato. 2009. Administração da vida 
científica. São Paulo, Cultura Acadêmica,  
ISBN 978-85-98605-79-1,142p.

Sinopse. É triste vermos, ao final de uma carreira, 
o insucesso profissional de pessoas que, po-
tencialmente, poderiam ter sido brilhantes.” A 
tese defendida neste livro é que competên-
cia na especialidade não é suficiente para se 
conseguir sucesso profissional. É necessária 
administração eficiente da vida científica. 
As atividades dessa vida científica incluem 
pesquisa, ensino, extensão e administração, 
seja na Universidade ou em Institutos de pes-
quisa. Porém, nessas instituições, há infinitos 
bugs administrativos. Livrar-se deles é uma 
arte... que é tratada neste livro.

Preço: R$ 30,00.
Informações e aquisição: www.bestwriting.com.br 

ou diretamente com o autor: volpgil@gmail.
com.

Gilson L. Volpato. 2008. Publicação científica. São 
Paulo, Editora Cultura Acadêmica, 3ª ed., 
ISBN 978-85-98605-60-9, 125p.

Sinopse. Obra essencial para entender os rumos 
da publicação científica no Brasil e no mundo. 
Uma excursão atualizada ao mundo da publi-
cação científica. Uma abordagem que reúne 
experiência de autor, editor e leitor. Expres-
são clara dos principais tópicos da publicação 
científica no século XXI.

Preço: R$ 30,00.
Informações e aquisição: www.bestwriting.com.br 

ou diretamente com o autor: volpgil@gmail.
com.

Gilson L. Volpato. 2007. Bases Teóricas para Reda-
ção Científica: por que seu artigo foi nega-
do? São Paulo, Editora Cultura Acadêmica, 
ISBN 978-85-98605-15-9, 125p.

Sinopse. A prática da redação científica envolve 
atitudes, decisões e preferências que decor-
rem de vários conceitos que os autores têm 
sobre Ciência. São equívocos nesses conceitos 
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que levam a muitas das falhas na redação de 
artigos. E esses equívocos são perpetuados 
quando transmitidos nas orientações científi-
cas nos diversos níveis, e até mesmo nas crí-
ticas emitidas em assessorias científicas para 
periódicos ou instituições de fomento. Este 
livro explica de forma clara e detalhada os 
principais conceitos cujas transgressões acar-
retam erros imperdoáveis na Redação Cientí-
fica. Para cada conceito é dada a base teórica 
e suas implicações para a Redação Científica, 
mostrando ao leitor a conexão inexorável en-
tre a teoria e a prática nesta área.

Preço: R$ 30,00.
Informações e aquisição: www.bestwriting.com.br 

ou diretamente com o autor: volpgil@gmail.
com.

E V E N T O S

Expedição para rastrear onças na 
Serra do Mar
Data: 03-07 de agosto de 2009
Sinopse: a expedição é um trabalho de campo que 

vem sendo realizado a três anos exclusiva-
mente com recursos oriundos da contribui-
ção dos participantes. Serão abertas três 
turmas consecutivas, cada uma com no má-
ximo sete integrantes.  Não é preciso forma-
ção especial, qualquer um pode participar.

Informações:
http://uniplac.net/~puma/cursos.html
ou www.projeto-puma.org 

X Congresso Internacional de 
Mastozoologia
Data: 09-14 de agosto de 2009
Local: Mendoza, Argentina
Informações:
Web: http://www.cricyt.edu.ar/imc10
E-mail: mammal2009@lab.cricyt.edu.ar

13th International Congress of  Protistology  
Data: 18-23 de agosto de 2009

Local: Búzios, RJ
Informações: 
Web: www.sbpz.org.br/icop

ou www.sbpz.org.br/static/xiiibr/index.html
E-mail: sbpz@sbpz.org.br

XXII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Microscopia
Data: 04-09 de outubro de 2009
Local: Hotel Ouro Minas, Belo Horizonte, MG
Sinopse: um dos simpósios do congresso terá 

como tema: Microscopia Aplicada à Zoo-
logia o qual pretende discutir técnicas mi-
croscópicas de interesse na área. 

Informações: www.sbmm.org.br

XXI Congresso Brasileiro de 
Parasitologia e II Encontro de 
Parasitologia do Mercosul  
Data: 26-30 de outubro de 2009
Local: Rafain Palace, Foz do Iguaçu, PR
Informações:
www.cbparasito2009.com.br

XXVII Encontro Anual de Etologia 
e I Simpósio Latino-Americano de 
Etologia 
Data: 12-15 de novembro de 2009
Local: Bonito, MS
Sinopse: cientistas renomados, debaterão o tema 

central do evento, Evolução e Comporta-
mento Animal, em palestras, simpósios, 
mesas-redondas e minicursos. Paralela-
mente ao evento, ocorrerá a Exposição 
“REvolução de Darwin”, originalmente mon-
tada no Museu da PUCRS e que virá para 
o Mato Grosso do Sul especialmente para 
o evento.

Informações: www.xxviieae.com.br

XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ZOOLOGIA – Biodiversidade e 
Sustentabilidade
Data: 07-11 de fevereiro de 2010
Local: Belém, PA
Sinopse: A Zoologia vem evoluindo junto com a 
necessidade de desenvolver estratégias de sus-

tentabilidade e conservação da fauna nos diver-
sos biomas brasileiros. A Sociedade Brasileira de 
Zoologia (SBZ), desde a sua fundação em 1978, 
vem acompanhando esta evolução e através da 
realização dos últimos 27 Congressos Brasileiros 
de Zoologia tem contribuído para trilhar os rumos 
da conservação e preservação da biodiversidade 
brasileira.
O XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia a ser 
realizado em 2010, na capital do Estado do Pará, 
em Belém, dará oportunidade aos participantes 
de vivenciar todo o encanto da cultura e paisagem 
amazônica. O tema escolhido para a vigésima oita-
va edição do Congresso Brasileiro de Zoologia será 
“Biodiversidade e Sustentabilidade”. Este tema re-
flete as atuais preocupações da comunidade cien-
tífica em relação ao futuro da biodiversidade, que 
devemos inserir fauna, flora e sociedade no con-
texto de conservação. A Comissão Organizadora 
deste congresso pretende promover amplo debate 
sobre os desafios em conciliar desenvolvimento 
econômico e social, com a conservação da fauna, 
sob os diversos aspectos que envolvem a ciência 
denominada Zoologia.
Envio de resumos: 01 julho a 15 de outubro de 

2009
Informações: www.cbzool2010.com.br

25th International Ornithological 
Congress
Data: 22-28 de agosto de 2010
Local: Campos do Jordão, SP
Informações: www.acquaviva.com.br/ioc2010

PA R T I C I P E  D O  P R ó X I M O 
B O L E T I M

O Boletim Informativo da SBZ é um espaço 
aberto a comunicações pertinentes de seus asso-
ciados e entidades congêneres, como programas de 
pós-graduação e outras associações científicas.

Convocamos todos os sócios e dirigentes 
de outras entidades da área zoológica para que 
nos enviem notícias, comunicados, pontos de vista, 
matéria de divulgação de eventos ou concursos 
para serem divulgados no próximo boletim da SBZ 
a ser distribuído em setembro deste ano.


