Prezado Sócio:
A Diretoria da SBCS agradece a sua fundamental participação para que nossa Sociedade
continue à atingir seus objetivos. Recentemente, a SBCS concretizou algumas iniciativas para
melhorar a gestão da Sociedade e facilitar a participação e comunicação com os sócios. Neste
sentido, um novo site foi criado e uma nova estrutura administrativa está se consolidando,
passando pela efetivação das Divisões e Comissões Especializadas e um Conselho Diretor mais
amplo, dentre outras iniciativas.
Para que a SBCS atendas os anseios e demandas da nossa Comunidade quanto à divulgação
e promoção da Ciência do Solo no Brasil necessitamos continuar contando com o seu apoio.
Ainda somos poucos sócios no universo de profissionais que atuam na Ciência do Solo. Ampliar
nosso quadro de sócios é nosso constante desafio, mas sabemos que isto virá com o trabalho e
dedicação de todos os que fazem a SBCS.
Com relação à anuidade, aproveitamos para indicar os valores para 2013 aprovados em
setembro último na reunião do Conselho Diretor da SBCS:
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A partir de 2013, a versão online da Revista Brasileira de Ciência do Solo (RBCS) será de
acesso livre por meio do site da SBCS e ainda disponível no sistema Scielo (Scientific Electronic
Library Online) e na Redalyc (Red de Revistas Cientificas de América Latina y el Caribe). Sendo
assim, contaremos a partir de agora com duas modalidades de sócio, diferindo apenas quanto ao
desejo ou não de receber a versão impressa da RBCS. Todos os sócios receberão ainda o Boletim
Informativo da SBCS.
Diante desta nova realidade surge a indagação: então quais os benefícios de se associar à
SBCS? Em primeiro lugar, pelo compromisso de estar associado a uma Sociedade Científica, que
está entre as mais antigas sociedades científicas brasileiras. Desejamos que cada sócio tenha o
orgulho “do pertencimento” a uma Entidade voltada para a temática e os problemas de sua área
de atuação. É óbvio que há quem não concorde com posicionamentos e decisões da Entidade, no
entanto, não desista, integre, participe e contribua com a SBCS, para que de fato ela atenda
anseios coletivos. Na nova estrutura administrativa da SBCS há maiores espaços para a
participação, mas para que a SBCS seja o real reflexo do pensamento e anseios dos que fazem a
Ciência do Solo no Brasil, necessitaremos da efetiva participação de um maior número de sócios.
Como indicado no Estatuto e Regimento da SBCS, são ainda direitos dos sócios efetivos:
a) Participar ativamente das Assembleias Gerais da SBCS, podendo votar e ser votado e participar
das Divisões, Comissões Especializadas e dos Núcleos Regionais e Estaduais.

b) Ter desconto especial em publicações de artigo na Revista Brasileira Ciência do Solo (RBCS).
c) Ter descontos especiais na compra de publicações da SBCS.
d) Ter descontos especiais nas inscrições em eventos promovidos pela SBCS.
e) Ser membro da União Internacional de Ciência do Solo (IUSS).
f) Receber o Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.

Procedimentos para a renovação ou efetivação de nova adesão como sócio
Neste ano os procedimentos para a renovação e para a efetivação de novos sócios serão
diferentes, com a utilização do novo site da SBCS (www.sbcs.org.br).
Como um novo sistema foi construído, aproveitaremos este momento para atualizar os
dados cadastrais de todos os sócios. O sócio deverá acessar o site da SBCS e, no canto superior
direito, na “ÁREA DO SÓCIO”, deverá digitar o seu CPF e a senha de acesso, e clicar em OK. Caso
não se recorde da senha, clicar em “Esqueci minha senha”, e uma nova senha será encaminhada
automaticamente para o e-mail cadastrado em nosso sistema. De posse desta nova senha, você
poderá acessar o seu cadastro e, se preferir poderá trocar a senha por uma outra que considere
mais adequada, utilizando para isto a opção “Alterar senha” (no lado esquerdo da página).
Eventuais problemas com o cadastro poderão ser solucionados contatando a Secretaria da
SBCS pelo e-mail sbcs@sbcs.org.br ou pelo telefone 31-3899-2471.
Pedimos a gentileza que todos os sócios procurem preencher (ou atualizar) todos os
campos do cadastro, em especial indicando o Núcleo Regional/Estadual a que pertence (em
função de seu Estado da Federação) e a Divisão Especializada da SBCS com que mais se
identifica, indicando na sequência a Comissão Especializada mais associada à sua área de
atuação/interesse. Cada sócio pode se associar a, no máximo, duas Divisões Especializadas e, em
cada Divisão, a no máximo, uma Comissão Especializada.
Ao final do cadastro, marque a opção “Conferi todos os dados!” e clique em “Editar
cadastro”. Finalizado a atualização de seu cadastro, um e-mail será automaticamente enviado
para você indicando a operação, com o seguinte assunto: “Alteração em seu cadastro no Site da
SBCS”.
Outros interessados em associar-se à SBCS e que não tenham cadastro na Entidade,
deverão clicar em “Quero me associar” na “Área de Sócios” (canto superior direito da tela), e
realizar o cadastro preenchendo todos os espaços indicados.
Para atualizar a anuidade de 2013, uma vez dentro do “Menu do Sócio” (após a inserção do
CPF e da senha), basta ir no topo da página e clicar na opção “Gerar Boleto de nova anuidade”.
Na sequência indique o ano correspondente (2013) e escolha a categoria que se enquadra
(pessoa física, pessoa jurídica, estudante de pós-graduação, estudante de graduação). Na
sequência clique em “Salvar categoria”. Uma mensagem será mostrada: “Sua fatura foi gerada
com sucesso”. Ao clicar em OK você será direcionado para o menu “Meus pagamentos”, onde
serão apresentadas as formas de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou depósito.

Desejando voltar a esta mesma página, uma vez tenha inserido o CPF e senha, basta buscar pelo
menu “Meus pagamentos”.
Importante: o sistema que gerencia a Revista Brasileira de Ciência do Solo ainda não foi
alterado, e mantem a mesma senha que porventura já tenha sido criada. A alteração da senha no
cadastro do sócio no novo site não alterará a senha do sistema da Revista. Caso tenha algum
problema com a senha no sistema Revista favor contatar o endereço: revista@sbcs.org.br.
Recordamos aos estudantes de graduação ou pós-graduação, que é necessário o envio,
preferencialmente na forma eletrônica, do comprovante de matrícula para a confirmação da
atualização da anuidade.
Para qualquer outra informação ou dúvida, favor entrar em contato com a Secretaria
Executiva da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo pelo telefone (31)3899-2471 ou pelo e-mail:
sbcs@sbcs.org.br.

Atenciosamente,

Secretaria Executiva
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo

