Protocolo n. 1 da Seção de Divulgação – Departamento de Comercialização do
CEGRAF/ UFG
ORIENTAÇÕES SOBRE O ISSN
 O CEGRAF/ UFG não se encarrega das gestões para a obtenção de ISSNs destinados
às publicações seriadas da UFG. No entanto, a seguir é indicado, passo a passo, o
procedimento que deve ser seguido pelo responsável de uma publicação seriada com
vistas à obtenção do ISSN.
1. O que é o ISSN?
O ISSN (International Standard Serial Number [Número Internacional Normalizado
para Publicações Seriadas]) é um número padrão composto de 08 dígitos, incluindo um
dígito verificador e precedido pelo prefixo ISSN (Exemplo: ISSN 0028-9534), atribuído a
uma publicação seriada pela Rede ISSN. As publicações seriadas incluem periódicos,
revistas, jornais, anuários, anais de congressos, publicações de sociedades e séries
monográficas. O ISSN é um número de identificação único reconhecido internacionalmente
para tais publicações. No Brasil, o órgão responsável pela atribuição do ISSN é o Centro
Brasileiro do ISSN (disponível em: <http://www.ibict.br/informacao-para-cienciatecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileiro-do-issn>), pertencente ao IBICT (Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; disponível em: <http://www.ibict.br/>).













2. Como solicitar?
Para solicitar um ISSN é necessário:
•
Preencher
o
formulário
de
solicitação
do
ISSN.
Disponível
em:
<http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileirodo-issn/uso-do-issn/resolveuid/fac4db493e4172669c7e0b8fbd62c9ac>.
• Enviar, juntamente com o formulário, a documentação exigida para o Centro Brasileiro do
ISSN;
Documentação necessária por tipo de Publicação:
- Publicação impressa – Título novo/ lançamento:
Formulário de solicitação de código ISSN devidamente preenchido;
Cópia do comprovante de pagamento;
Boneco definitivo (sem emendas ou rasuras) das seguintes páginas do primeiro número da
publicação: capa, folha de rosto, expediente, cópia da 1ª página do Sumário, editorial ou
apresentação, cópia da 1ª página do artigo.
- Publicação impressa – já em circulação:
Formulário de solicitação de código ISSN devidamente preenchido;
Cópia do comprovante de pagamento;
Exemplar do primeiro número da publicação e do número mais recente, ou cópia das
seguintes páginas: capa, folha de rosto, expediente, cópia da 1ª página do Sumário, editorial
ou apresentação, cópia da 1ª página do artigo.
- Publicação eletrônica (online):
O ISSN somente será atribuído às publicações online que já estejam disponíveis na internet
(1º volume/número completo).
Formulário de solicitação de código ISSN devidamente preenchido;
Cópia do comprovante de pagamento;
Cópia das seguintes páginas: cópia da primeira tela onde aparece o título, cópia da tela do
expediente e cópia da tela do sumário onde deverá constar a designação numérica e/ ou
cronológica (Na publicação eletrônica [online], a página principal deverá conter links para:





apresentação, corpo editorial, normas para publicação, endereço de contato, edição atual,
edições anteriores).
- Publicação em CD-ROM:
Formulário de solicitação de código ISSN devidamente preenchido;
Cópia do comprovante de pagamento;
Cópia das seguintes partes: capa do CD-ROM (prova definitiva), rótulo do CD-ROM (prova
definitiva), impressão da tela de abertura da publicação no CD-ROM e um artigo.
Além do envio da documentação necessária para a solicitação do código ISSN, o
CBISSN observará:
1. Se o título aparece de forma idêntica em todos os locais da publicação (ex.: capa, folha de
rosto, expediente, editorial ou apresentação etc.);
2. Se a publicação apresenta designação numérica e/ ou cronológica (ano, volume,
fascículo), na capa do periódico, independente de possuir a menção de periodicidade.
3. Onde solicitar?
O ISSN deverá ser solicitado ao Centro Brasileiro do ISSN no seguinte endereço:
Centro Brasileiro do ISSN/ IBICT
SAS Quadra 5 – Lote 6, Bloco “H” – 4º andar, sala 400
CEP: 70.070-912
Brasília – DF
Contato:
Magda Maria Ribeiro Coelho
Coordenadora de Atendimento à Comunidade – IBICT/COAC
Horário de atendimento ao público externo: De 09h00min às 12h00min e de 14h00min às
18h00min
Telefones para contato: (+55 61) 3217-6258
E-mail ISSN:<cbissn@ibict.br>
4. Quais são as taxas?
- Para solicitação de código ISSN: R$ 30,00 (trinta reais).
- Para o cadastramento da editora ou autor corporativo no Sistema ISSN: R$ 60,00 (sessenta
reais).
O pagamento deverá ser feito via Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser
gerada no site: <http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp>.
Detalhes sobre o preenchimento do GRU: <http://www.ibict.br/informacao-para-cienciatecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileiro-do-issn/taxas-administrativas>.
5. Qual é o prazo?
O prazo para atribuição do ISSN é de 10 dias úteis após o recebimento da documentação.

Fonte destas informações:
Site do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Centro Brasileiro do
ISSN:
<http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/centrobrasileiro-do-issn/apresentacao>. Acesso em: 17 jul. 2014.
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