
NORMAS TÉCNICAS DA EDIÇÕES UESB PARA REGISTRO  
DO CÓDIGO ISSN DE ANAIS DE EVENTOS 

 
 

1 A Edições UESB, no uso de suas atribuições, definidas por deliberação do CONSU, 

datada de 10 de setembro de 1999, relativa à política de publicação, aprovou, no dia 7 de 

agosto de 2013, em reunião ordinária do Comitê Editorial, as normas técnicas para 

unificar a publicação de anais de eventos da Instituição com o código ISSN, e o selo da 

editora, conforme itens discriminados a seguir. 

 

1.1  Critérios para a solicitação do ISSN 

 

A atribuição do ISSN aos anais de eventos da UESB – disponibilizados nestes meios 

físicos: impresso, CD-ROM e on-line – requer dos solicitantes do código: 

 

a) a observância da regulamentação emitida pelo Centro Brasileiro do ISSN, mantido pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), disponível em 

http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileiro-

do-issn/uso-do-issn; 

 

b) a responsabilidade pelo conteúdo, pela revisão de linguagem e pela normalização 

técnica dos textos a serem publicados. 

 

Nota – Os anais de eventos on-line poderão ser hospedados no Portal de Periódicos da 

UESB, segundo as NORMAS TÉCNICAS PARA ADMISSÃO DE REVISTAS 

ELETRÔNICAS NO PORTAL DE PERIÓDICOS DA UESB, ou em sites específicos.  

 

1.2 Instruções sobre o modo de solicitar  

 

1.2.1 encaminhar para a Edições UESB o pedido do ISSN, por e-mail ou por memorando, 

com o título do evento, a data, o local e o setor responsável; 

 

1.2.2 providenciar o pagamento da taxa de registro do código, conforme informações de 

solicitação do ISSN encontradas na página do IBICT, no item sobre taxas administrativas; 

 

1.2.3 enviar para o Centro Brasileiro do ISSN os seguintes documentos: 

http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileiro-do-issn/uso-do-issn
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileiro-do-issn/uso-do-issn


 

1.2.3.1 formulário preenchido de solicitação do código, disponibilizado pelo site do IBICT, 

ou mesmo fornecido pela Edições UESB; 

 

1.2.3.2 cópia do depósito bancário da taxa de registro do ISSN; 

 

1.2.3.3 projeto gráfico das partes dos anais, conforme estas especificações: 

1.2.3.3.1 publicações impressas:  

 capa; 

 folha de rosto; 

 expediente; 

 sumário; 

 editorial ou apresentação; 

 um artigo. 

Nota – Para as publicações impressas já em circulação, enviar o projeto gráfico assim 
estruturado ou o primeiro número da publicação. 

1.2.3.3.2 publicações eletrônicas: 

 

a) em CD-ROM (prova definitiva) 

 capa; 
 rótulo; 
 impressão da tela de abertura. 

b) on-line 

 impressão das primeiras telas, nas quais o título e a designação numérica e/ou 
cronológica apareçam; 

 impressão das telas de expediente e sumário. 

Nota – Somente será atribuído ISSN a publicações on-line que já estejam disponíveis na 
internet, inclusive com um artigo. 

 

 

Vitória da Conquista, 7 de agosto de 2013. 
Comitê Editorial da UESB 

 

 

 


