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ATENÇÃO: 

?O ISSN somente será atribuído às 
publicações online que já  estejam 
disponíveis na Internet (1º volume 
completo).

?��Não é atribuído ISSN para publicações cujo 
conteúdo esteja todo disponibilizado em 
PDF.

?A página principal da publicação online 
deverá conter links para: apresentação, 
corpo editorial, normas para publicação, 
endereço de contato, edição atual e edições 
anteriores.
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COMO OBTER  O ISSNCOMO OBTER  O ISSN

? O código ISSN somente será atribuído a 
publicações online cujo primeiro fascículo 
já esteja disponível na Internet (inclusive 
artigo).

? O ISSN é somente atribuído aos anais de 
congresso, seminário, encontro, etc e não 
ao site ou folder dos eventos.

? O ISSN atribuído aos anais de eventos é 
único para todas as edições desde que não 
haja alteração no título ou na mídia da 
publicação.

COMO OBTER  O ISSN

?Preencher, junto à Biblioteca Central, o 
Formulário de solicitação de código ISSN.

?Anexar a documentação necessária 
referente a publicação.

1 Documentação para:

?Publicação Impressa - Lançamento

ÜBoneca definitiva (sem emendas ou 
rasuras) das seguintes páginas do 
primeiro número da publicação:

1.Capa (título em destaque e designação 
numérica do volume, número e ano);

2.Folha de rosto (ficha catalográfica no 
verso);

3 . E x p e d i e n t e  ( c o r p o  e d i t o r i a l , 
periodicidade da publicação, nome e 
logradouro  comple to  do  au tor 
corporativo/editora responsável pela 
publicação);

4.Cópia da 1ª página do Sumário;

5.Editorial ou apresentação;

6.Cópia da 1ª página de um dos artigos que 
irá constar na publicação.

?Publicação impressa – Já em circulação

Obs.: A documentação necessária é a 
mesma para solicitação do ISSN de 
publicação impressa de um lançamento, a 
única ressalva é que deve ser anexado a 
boneca definitiva das páginas do primeiro 
número da publicação e do número mais 
recente.

?Publicações eletrônicas – CD ROM

1.Capa do CD-ROM (prova definitiva);

2.Rótulo do CD-ROM (prova definitiva);

3.Tela do expediente (corpo editorial, 
periodicidade da publicação, nome e 
logradouro completo do autor 
corporativo/editora responsável pela 
publicação);

4.Tela do sumário onde deverá constar a 
designação numérica e/ou cronológica 
da publicação.

?Publicações eletrônicas – Online

1Primeira tela onde aparece o título;

2. Tela do expediente (corpo editorial, 
periodicidade da publicação, nome e 
logradouro completo do autor 
corporativo/editora responsável pela 
publicação);

3. Tela do sumário onde deverá constar a 
designação numérica e/ou cronológica 
da publicação.

ISSN

ATENÇÃO:

? Um código ISSN é intransferível, não 
podendo ser utilizado por outro título que 
não aquele ao qual foi atribuído.

? Quaisquer mudanças no periódico deverão 
ser informadas ao Centro Brasileiro do 
ISSN (CBI) que avaliará a necessidade de 
atribuição de novo código ISSN ao 
periódico.

? Versões em meios físicos diferentes 
deverão, cada uma, ter seu próprio código 
ISSN.

? Versões em diferentes idiomas de uma 
mesma publicação online deverão ter, cada 
uma, o código ISSN próprio.

O ISSN - Número Internacional Normalizado 
para Publicações Seriadas (International Standard 
Serial Number) é o identificador aceito 
internacionalmente para individualizar o título de 
uma publicação seriada, tornando-o único e 
exclusivo. Seu uso é definido pela norma técnica 
internacional da International Standards 
Organization ISO 3297. 

O ISSN é operacionalizado por uma rede 
internacional. No Brasil, o Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciências e Tecnologia - IBICT atua 
como Centro Nacional dessa rede. O ISSN 
identifica o título de uma publicação seriada 
( jorna is ,  rev is tas ,  anuár ios ,  re la tór ios , 
monografias seriadas, etc) em qualquer idioma ou 
suporte físico utilizado (impresso, online, CD-
ROM, etc).

Os anais de eventos recebiam o número ISBN, 
mas, a partir do ano de 2009, este tipo de 
publicação passou a receber o ISSN por se tratar de 
uma publicação seriada.
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