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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO EDITORIAL E GRÁFICO

SEÇÃO DE ISBN

SOBRE A SOLICITAÇÃO DE CÓDIGOS DE ISBN
DA CHANCELA EDITORIAL GRÁFICA UFG

Protocolo n. 01:
Sobre a solicitação de um ISBN da chancela editorial “Gráfica UFG” PARA E-BOOKS

1. A chancela editorial “Gráfica UFG” destina-se a obras que são o resultado de projetos de
pesquisa ou de extensão e cultura de servidores/as da UFG e cujos/as autores/as ou
organizadores/as decidiram não submetê-las à avaliação dos conselhos editoriais do
Cegraf/ UFG.

2. A Seção de ISBN do Centro Editorial e Gráfico da UFG avalia as solicitações de códigos
de ISBN da “Gráfica UFG” dos/as autores/as ou organizadores/as das obras que são o
resultado de projetos de pesquisa ou de extensão e cultura de servidores/as da UFG.

3. A comunicação da solicitação de um código de ISBN efetua-se ou comparecendo na
Secretaria-Geral do Órgão ou mediante o e-mail: <isbn.cegraf@gmail.com>.

4. A solicitação de um código de ISBN, encaminhada pelos/as autores/as ou
organizadores/as da obra, deverá ser acompanhada por uma autorização da Direção da
Unidade ou Órgão em que está lotado o/a responsável em que se explicite que essa
Direção é ciente da qualidade do trabalho e em que se aprove a solicitação de ISBN feira
pelo/a servidor/a.

5. As obras para as que se solicita um código de ISBN da “Gráfica UFG” deverão ser
encaminhadas havendo sido revisadas, previamente, por um/a revisor/as profissional.
Essa revisão deverá ser certificada por uma declaração do/a revisor/a que realizou o
serviço.

6. Por um lado, essas obras, poderão, ou não, haver sido, previamente, editadas. Caso uma
obra tenha sido, previamente, diagramada, esse diagramação deverá ser certificada pelo/a
designer que realizou o serviço. A Divisão de Editoração do Cegraf/ UFG determinará se
o arquivo da obra reúne as condições para a sua publicação como e-book. Caso não seja
assim, o arquivo será recusado e será solicitada uma nova diagramação. Por outro lado,
os/as autores/as ou organizadores/as de uma obra, poderão solicitar à Divisão de
Editoração a diagramação de texto e a criação da capa. Para os fins, deverão solicitar o
correspondente orçamento à Divisão de Orçamento do Órgão, via o e-mail
<orcamento.2015@gmail.com>.
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7. Com a obra revisada e editorada, proceder-se-á à solicitação da ficha catalográfica e do
número de ISBN. Para os fins, os/as autores/as ou organizadores/as da obra deverão
atender ao disposto em <https://www.cegraf.ufg.br/n/107540-fichas-catalograficas-
novas-regras>.

8. Após o recebimento da ficha catalográfica e do código de ISBN, e após os/as autores/as
ou organizadores/as da obra terem encaminhado a sua aprovação, a obra, corretamente
revisada e pertinentemente diagramada como e-book, será divulgada no link de “Editoras
Digitais” da página web do Órgão, em <https://www.cegraf.ufg.br/p/25482-ebook-
grafica-ufg>.

Em Goiânia, aos 10 de dezembro de 2018

Prof. Antonio Corbacho Quintela
Diretor do Centro Editorial e Gráfico da UFG
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