NORMAS DO PROCESSO EDITORIAL
LIVROS
PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS
Conteúdo:
Formatação:
Estrutura de Livro (baseada na NBR 6029/2006)
1.Folha de rosto: autor/organizador, título e subtítulo (se houver), edição (indicar só da
segunda em diante), local (cidade), casa publicadora, ano de publicação;
2.Dedicatória*;
3.Agradecimento*;
4.Epígrafe*;
5.Listas (de ilustrações, de abreviaturas e siglas, etc.), se for necessário;
6.Sumário;
7.Prefácio e/ou Apresentação*;
8.Corpo do texto (Para obras de cunho científico e acadêmico, deve-se usar fonte 12,
Arial ou Times New Roman, espaçamento 1,5. Em citações: usar fonte 11,
espaçamento simples. Para títulos de capítulos: ver normas da ABNT).
9.Posfácio*;
10.Referências;
11.Glossário*;
12.Apêndice(s)*;
13.Anexo(s)*;
14.Índice(s)*.
*Elementos facultativos.
Pé de página:
Deve ser utilizado para notas explicativas, endereços e aditamentos ao texto, mas não
para referências bibliográficas.
Sistema de citação recomendado:
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Autor-data (NBR 10520/2002). Citações literais: além da indicação do autor e do ano
de publicação, é indispensável indicar a(s) página(s) de onde foram retiradas; evitar
que sejam numerosas e extensas; citações traduzidas de língua
estrangeira: devem ser seguidas da expressão “tradução nossa” entre parênteses;
caso a citação seja em língua estrangeira, sua tradução deve vir no pé da página, com
igual identificação entre parênteses.
Referências bibliográficas:
Devem seguir a NBR 6023/2002.
Numeração progressiva recomendada:
Quando for imprescindível o uso, adotar até a seção terciária (ex.: 1.1.1).
Uso de itálico: a) títulos de livros, jornais, artigos, crônicas, etc., bastando usar em
maiúscula a primeira palavra (ex.: Gabriela cravo e canela; A casa das sete mulheres);
b) palavras ou expressões estrangeiras (goal, american way of life), excetuando-se:
nomes de entidades (Library of Congress), de empresas (Edizione Scientifiche
Italiane), de países (United Kingdom) e de pessoas (Claude Lévy-Strauss).
Expressões latinas usadas no texto (ex.: et al. e apud), segundo autorizam as normas
da ABNT, devem figurar em fonte normal.
Uso de aspas: preferencialmente, apenas para citações curtas no corpo do texto,
embora possam ser aplicadas em caso de neologismos ou de palavras e expressões
que mereçam destaque (nesse caso, não usá-las com frequência).
Imagens:
Arquivo em separado, no programa de origem; resolução de 300 dpi; incluir
numeração e legenda; indicar o local de sua inserção no texto; autorização de
veiculação assinada pelo autor; em caso de ilustrações retiradas de outras fontes, o
autor deve apresentar a respectiva autorização do uso de imagem.
A Editora Cesmac, sob a coordenação da bibliotecária é a responsável pela
deliberação do número de ISSN no Centro Universitário Cesmac.
PERIÓDICOS
São publicações que utilizam qualquer tipo de suporte, editadas em partes sucessivas
com designações numéricas e/ou cronológicas e destinadas a ser continuadas
indefinidamente. São exemplos desse tipo de publicação: periódicos, jornais,
publicações anuais (relatórios, anuários, etc.), revistas, memórias e monografias
seriadas. Cada edição de uma publicação seriada tem designação numérica e/ou
designação cronológica (volume, número e ano de publicação), distinguindo cada uma
das edições individuais da publicação, com intenção de uma continuidade indefinida.
O ISSN (International Standard Serial Number), sigla em inglês para Número
Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, é o código aceito
internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada. Esse
Rua Cônego Machado, 917 Farol Maceió-AL 57051-160
55 82 3215.5094 | 5284 editoracesmac@cesmac.edu.br

número torna o título da publicação único e definitivo, e seu uso é padronizado pela
ISO 3297 (International Standards Organization).
Por ser um código único, o ISSN identifica o título de uma publicação seriada que
esteja em circulação ou em fase de lançamento ou que já tenha saído de circulação,
seja qual for o idioma ou suporte físico utilizado (impresso, online, CD-ROM e demais
mídias).
A Editora Cesmac, sob a coordenação da bibliotecária é a responsável pela
deliberação do número de ISSN no Centro Universitário Cesmac. Seguem abaixo os
documentos pertinentes para atribuição do ISSN nos formatos listados:
Publicação impressa – lançamento
Boneco definitivo (sem emendas ou rasuras) das seguintes partes do primeiro número
da publicação:
Capa;
Folha de rosto;
Expediente;
Sumário;
Editorial ou apresentação;
Um artigo (o primeiro da apresentação ou sumário).
Publicação impressa – já em circulação
Exemplar do primeiro número da publicação e do número mais recente ou cópia das
seguintes partes:
Capa;
Folha de rosto;
Expediente;
Sumário;
Editorial ou apresentação;
Um artigo.
Publicação em CD-ROM
Capa do CD-ROM (prova definitiva);
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Rótulo do CD-ROM (prova definitiva);
Impressão da tela de abertura da publicação no CD-ROM.

Fonte: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) – Centro
Brasileiro do ISSN.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
O título deve aparecer de forma idêntica em todos os locais em que é mencionado no
periódico (ex.: capa, folha de rosto, expediente, editorial ou apresentação, etc.);
A publicação deve apresentar numeração de fascículo (designação numérica e/ou
cronológica, inclusive ano de publicação na capa do periódico), independentemente da
identificação da edição publicada conforme sua periodicidade;
É necessária a inserção da marca da Editora Cesmac capa de toda publicação
periódica; para os CDs-ROMs, a marca também deve aparecer na película;
Para publicação periódica impressa, do tipo revista, o autor deve enviar para a Editora
Cesmac a boneca completa da obra, para auxílio na padronização da estrutura correta
de tal periódico.
Quaisquer dúvidas, entrar em contato com:
editoracesmac@cesmac.edu.br
(82) 3215 5094/5284
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