MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO EDITORIAL E GRÁFICO
SEÇÃO DE ISBN – PROTOCOLO N. 1 PARA A SOLICITAÇÃO DE ISBN
Com o objetivo de facilitar a solicitação, via CEGRAF/ UFG, de números de
ISBN, a Seção de ISBN deste órgão suplementar elaborou o Protocolo que deverá ser seguido,
para os fins, pelos(as) possíveis interessados(as).
O que é um ISBN?
O ISBN – International Standard Book Number – é um sistema internacional
padronizado que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país, a editora,
individualizando-os inclusive por edição.
O que é um prefixo editorial?
É o número de cadastro do(a) editor(a) no Sistema do ISBN. Esse número é
fornecido pela Agência Brasileira do ISBN e é atribuído quando o(a) editor(a) se cadastra nesse
sistema. Ele é a identificação do(a) editor(a) na Agência e no mercado editorial.
Quais são os prefixos editoriais cadastrados no Sistema do ISBN pelo
CEGRAF/ UFG?
(a) Desde 2014, o CEGRAF/ UFG possui unicamente dois prefixos editoriais
ativos: “Editora UFG” e “Gráfica UFG”.
(b) A chancela “Editora UFG” é outorgada às obras aprovadas pelo Conselho
Editorial da Editora UFG.
(c) A chancela “Gráfica UFG” é outorgada às obras confeccionadas na “Gráfica
UFG” que não foram submetidas ao Conselho Editorial da Editora UFG.
Quais são os documentos necessários para solicitar um ISBN?
Para solicitar um número de ISBN, o interessado deve remeter por e-mail
<isbn.cegraf@gmail.com>, à Seção de ISBN do CEGRAF/ UFG, em um arquivo único e em
formato PDF, os seguintes dados da obra:
•
•

Folha de rosto;
Ficha catalográfica.

Qual é o valor de um número de ISBN?
Cada número de ISBN possui o valor de R$ 18,00. Essa quantia deve ser
depositada em conta do CEGRAF/ UFG para que o CEGRAF/ UFG possa pagar o boleto
emitido para os fins pela Fundação Miguel de Cervantes (Biblioteca Nacional, no Rio de
Janeiro).
A que publicações pode ser dado um número de ISBN, sob a chancela
“Editora UFG” ou “Gráfica UFG”?
• A publicações impressas e a livros eletrônicos.
• A cada volume que tenha um título independente.

Centro Editorial Gráfico - UFG - Caixa Postal 131, Campus Samambaia - 74001 970, Goiânia – GO, Brasil - Fone: (062) 3521-1107 Fax: (062) 3521-1814

•
•

A cada um dos volumes que integrem uma obra com mais de um volume e ao conjunto
completo da obra (coleção).
A toda reedição de uma obra feita no CEGRAF/ UFG.
=======
Para outras informações relativas ao ISBN, acesse: <http://www.isbn.bn.br >.

Em Goiânia, aos 07 de junho de 2016.
Protocolo elaborado por Fabiene Riâny Azevedo Batista e Bruna Mundim Tavares, responsáveis
do CEGRAF/ UFG pela solicitação de números de ISBN junto à Biblioteca Nacional.
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