
Piracicaba, 09 de julho de 2021

Prezadas/os associadas/os,

Em maio deste ano, a SBMz realizou uma ampla consulta a vocês, 
adimplentes de 2021, sobre alterações que há tempos vêm sendo pensadas
e discutidas a respeito do nosso periódico, o Boletim da SBMz. 
Pretendemos implementar mudanças neste veículo, mudanças que 
acreditamos que aumentarão sua visibilidade e, consequentemente, a 
submissão de manuscritos. No bojo dessas mudanças, foi pensado qual 
seria o nome mais apropriado para este veículo, e foi vista a 
necessidade de ouvirmos nossa comunidade. Especificamente, na consulta
realizada, disponibilizamos as seguintes opções: i) manutenção do nome
Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia; ii) mudança para 
Revista Brasileira de Mastozoologia; iii) mudança para Brazilian 
Journal of Mammalogy; e iv) abstenção. Além disso, abrimos um espaço 
para que vocês pudessem manifestar quaisquer comentários sobre o 
assunto.

Dessa forma, a diretoria da SBMz juntamente com o corpo editorial
do Boletim da SBMz, vêm por meio desta comunicar o resultado da 
consulta:
- a enquete foi respondida por 105 dos 136 associados adimplentes até 
14 de maio de 2021 (77%);

- 55,2% (58 pessoas) optaram por “Brazilian Journal of Mammalogy”, 
35,2% (37 pessoas) optaram por “Revista Brasileira de Mastozoologia”, 
8,6% (nove pessoas) votaram em “Boletim da Sociedade Brasileira de 
Mastozoologia” e 1% (uma pessoa) preferiu não opinar.  
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- 31 pessoas fizeram comentários e sugestões e dentre estas 27 se 
manifestaram apoiando a alteração do nome do periódico para Brazilian 
Journal of Mammalogy, tais como: "Considero as mudanças muito 
importantes. Dessa forma, acredito que o nome em inglês torna os 
trabalhos mais acessíveis para outros países"; "A alteração proposta é
adequada ao novo perfil que o Boletim da Sociedade adquiriu nas 
últimas décadas. Neste mesmo sentido, creio que o nome em Inglês 
aumentaria a visibilidade e o alcance da Revista".

Estes resultados são muito interessantes e reveladores, porque 
mostram que houve um grande engajamento da comunidade em participar 
desta consulta (77% de participação é um alto índice), que mais de 90%
da comunidade entende que o nome “Boletim da SBMz” não se adequa mais 
ao nosso veículo e que há um grande desejo por mudança, pelo 
fortalecimento e maior visibilidade de nosso veículo de publicação.

Assim, comunicamos que já estamos trabalhando na implementação do
novo nome escolhido pelos associados, Brazilian Journal of Mammalogy, 
bem como nas demais mudanças que incluem um sistema de submissão 
online, submissão e publicação contínua de artigos online, e 
publicação de um único volume em papel por ano, além dos tradicionais 
números especiais.

É importante que fique claro que o Boletim da SBMz deixou de ter 
o seu caráter informativo desde 2013, quando o corpo editorial e a 
diretoria alteraram o escopo para um veículo de comunicação 
científica. Atualmente, nosso site e nossa newsletter, bem como nossas
redes sociais, têm sido importantes e ágeis canais de informação e 
comunicação da diretoria e comitês com os associados e com a 
comunidade de mastozoólogos que acompanham/utilizam nossos conteúdos.

Gostaríamos ainda de esclarecer que esse desejo de mudanças vem 
sendo manifestado pelo corpo editorial do Boletim da SBMz há bastante 
tempo. Dessa forma, entendemos que levando essa discussão aos 
associados, estamos valorizando o imenso esforço deste corpo editorial
nos últimos anos e acatando a decisão da comunidade de associados que 
participaram dessa consulta.

Esperamos sinceramente que essas mudanças tragam benefícios à 
SBMz, como sociedade científica, e à mastozoologia brasileira. 

Saudações,

Corpo Editorial e Diretoria da Sociedade Brasileira de Mastozoologia
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