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1. ISSN
É a sigla de International Standard Serial Number, ou seja, Número
Internacional Normalizado para Publicações Seriadas.

2. DEFINIÇÃO
“É um número padrão composto de oito dígitos, incluindo um dígito
verificador e precedido pelo prefixo ISSN, atribuído a uma publicação
seriada pela Rede ISSN. O ISSN é um número de identificação única,
internacionalmente reconhecida para publicações seriadas que, uma vez
atribuído, torna-se um atributo individual do título pelo tempo que for
editado, sob um determinado título.” 1
Exemplo: ISSN 0028-9534

3. TIPOS DE DOCUMENTOS QUE SE ATRIBUI ISSN

Publicações seriadas tais como periódicos, magazines, jornais, anuários
(tais como livros do ano, relatórios anuais e diretórios, etc.) memórias,
anais de eventos (tais como simpósio, congresso, seminário, encontro,
etc.), publicações de sociedades e séries monográficas.
4. TIPOS DE SUPORTES E SUAS DEFINIÇÕES
4.1 Publicações seriadas:
4.1.1Periódicos:
4.1.2 Magazines:
4.1.3

Jornais:

4.1.4 Anuários
4.1.5 Memórias
1

ISSN. Centro Brasileiro do ISSN. IBICT. Disponível em: <http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN>.
Acesso em: 03 maio 2011.
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4.1.6 Anais de eventos: “publicação periódica que apresenta registro de
eventos em ordem cronológica.” (SANTOS; RIBEIRO, 2003).
De acordo com Neves (s.d.) 2, os eventos podem ser do tipo como:
Congresso: Pode ser definido como uma reunião promovida por entidades
associativas, visando ao debate de assuntos que interessem a um determinado
segmento. É dividido em várias atividades, tais como mesas-redondas, conferências,
simpósios, palestras, comissões, painéis, cursos, entre outras. Os congressos podem
ser regionais, nacionais e internacionais. É um produto bastante abrangente, porém
não muito focado. É interessante para contatos e para se manter informado sobre o
que está acontecendo no setor que ele representa.
Convenção: É promovida por entidades empresariais ou políticas. Em todas as
convenções, busca-se a integração das pessoas pertencentes a uma determinada
organização, submetendo-se a certos estímulos coletivos para que possam agir em
defesa dos interesses da instituição promotora. Há uma exposição maior de assuntos
por várias pessoas com a presença de um coordenador. A dinâmica é escolhida pelo
organizador quando a duração é de vários dias. Como as convenções são reuniões
fechadas, que têm por objetivo alguma conclusão, as informações são muito
específicas e direcionadas ao grupo que participa do evento.
Seminário: Consiste em uma exposição oral para participantes que possuam algum
conhecimento prévio do assunto a ser debatido. A dinâmica do seminário divide-se
em três momentos: a fase de exposição, a de discussão e a de conclusão. Trata-se
de um produto informativo mais focado, porém parcial. A informação tem
normalmente uma única fonte - o orador ou expositor - e, por conseqüência, pode
apresentar certo viés. Usualmente, o orador é um guru ou expert no assunto que está
sendo exposto.
Mesa-redonda: É uma reunião do tipo clássico, preparada e conduzida por um
coordenador, que funciona como elemento moderador, orientando a discussão para
que ela se mantenha sempre em torno do tema principal. Os expositores têm um
tempo limitado para apresentar suas idéias e para o debate posterior. Normalmente, a
mesa-redonda está inserida em eventos mais abrangentes. É utilizada quando o
assunto ainda não está consolidado e suscita discussões. Ideal para quem quer ter
várias visões diferentes sobre um determinado tema.
Simpósio: É um derivado da mesa-redonda, possuindo como característica o fato de
ser de alto nível, com a participação de aspectos diferentes de determinados assuntos
- e sempre com a presença de um coordenador. A diferença fundamental entre o
simpósio e a mesa-redonda é que no primeiro os expositores não debatem entre si os
temas apresentados. As perguntas, respostas e o próprio debate são efetuados
diretamente ao participante da platéia. O tema geralmente é científico. Seu objetivo
principal é realizar um intercâmbio de informações.
Painel de debates: Outro tipo de reunião derivado da mesa-redonda. A diferença é
que no painel os expositores debatem entre si o assunto da pauta, cabendo ao
público assistente funcionar somente como espectador. Outra distinção: no painel, os
debatedores são profissionais renomados nos meios em que atuam, o que não
acontece necessariamente na mesa-redonda. Além do presidente, o painel poderá ter
um coordenador e um moderador.

2

NEVES, N. O QUE É UM CONGRESSO, UM SEMINÁRIO....? Disponível em:<http://www.aguilherme.
net/oqueeseminariocongresso.htm>. Acesso em: 18 abr. 2011.
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Fórum: Tipo de reunião que tem como objetivo conseguir a efetiva participação de um
público numeroso, que deve ser motivado. Está tornando-se uma forma bastante
comum, principalmente pela necessidade crescente de sensibilizar-se a opinião
pública para certos problemas sociais. Usualmente, são eventos mais abrangentes
que tratam de assuntos gerais de setores e industriais ou temas de interesse social ou
político.
Conferência: Consiste sempre em duas partes: o auditório e os expositores. Estes
podem discorrer sobre um assunto previamente escolhido e de seu amplo
conhecimento. Ao final deste período, respondem a perguntas formuladas pelo
auditório. A conferência visa a um público específico que demonstra familiaridade com
o assunto abordado. Segundo as empresas organizadoras, é um serviço que dá ao
mercado informações gerenciais, práticas e focadas para executivos. Dos produtos
informativos interativos é o mais complexo e o que oferece melhor relação custobenefício. Além de oferecer aos participantes a absorção de informação prática, dá
também a oportunidade de realizar contatos e negócios, além de trocar experiências
com os demais participantes, uma vez que o público de conferências tem bastante
familiaridade com o tema abordado.
Workshop: Tem como objetivo detalhar, aprofundar um determinado assunto de
maneira mais prática. Normalmente possui um moderador e um ou dois expositores.
A dinâmica da sessão divide-se em três momentos: exposição, discussão em grupos
ou equipe e conclusão. Geralmente, está atrelado a uma conferência, em que são
discutidos outros assuntos relacionados ao tema do workshop.

4.1.7 Publicações de sociedades:

4.1.8 Séries monográficas

5

ORIENTAÇÕES SOBRE A ATRIBUIÇÃO DO ISSN
• EVENTOS (congressos, seminários, simpósios, encontros, semana) não
recebem mais ISBN, apenas quando for um único Anais.
• A não atribuição de ISBN para eventos contínuos é uma norma da
Agência Nacional do ISBN expedida desde maio de 2009.
• Solicitando o ISSN para o evento, este número será definitivo para todos
os outros que virão acontecer futuramente, não sendo necessária uma
nova solicitação!
• Por ser uma publicação com periodicidade anual, bi-anual, etc., os Anais
de Eventos terão atribuídos o ISSN, pois passa a ser uma publicação
periódica.
• A biblioteca está orientando como solicitar o ISSN, não ficando mais em
sua responsabilidade este serviço.

6

ORIENTAÇÕES BÁSICAS DE COMO OBTER O ISSN (PASSO A PASSO)

5.1 – Para solicitar o ISSN, ver instruções no site do IBICT:
http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN/Como Solicitar
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5.1.1 – A solicitação é válida para:
•
•
•
•
•

Publicações impressas
Publicação já em circulação
Publicações eletrônicas
Publicações em CD-ROM
Publicações Online

5.1.2 Atribuição do ISSN
5.1.2.1 Publicação impressa - lançamento



Formulário de solicitação de código ISSN devidamente preenchido
Boneco definitivo (sem emendas ou rasuras) das seguintes partes do
primeiro número da publicação:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Capa
Folha de rosto
Expediente
Sumário
Editorial ou apresentação
Um artigo

Cópia do depósito bancário no valor apropriado (ver item "taxas
administrativas"), legível, e com anotação de forma clara, do título e/ou
editora ou instituição a que se refere o pagamento.

5.1.2.2 Publicação impressa - já em circulação



Formulário de solicitação de código ISSN devidamente preenchido
Exemplar do primeiro número da publicação e do número mais recente,
ou cópia das seguintes partes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Capa
Folha de rosto
Expediente
Sumário
Editorial ou apresentação
Um artigo

Cópia do depósito bancário no valor apropriado (ver item "taxas
administrativas"), legível, e com anotação de forma clara, do título e/ou
editora ou instituição a que se refere o pagamento.
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5.1.2.3 Publicação em CD-ROM







Formulário de solicitação de código ISSN devidamente preenchido
Cópia do depósito bancário no valor apropriado (ver item "taxas
administrativas"), legível, e com anotação de forma clara, do título e/ou
editora ou instituição a que se refere o pagamento.
Capa do CD-ROM (prova definitiva);
Rótulo do CD-ROM (prova definitiva);
Impressão da tela de abertura da publicação no CD-ROM.

5.1.2.4 Publicação Eletrônica
Mudanças nas práticas editoriais ligadas ao desenvolvimento da Internet
levaram o ISSN a evoluir e expandir o seu âmbito de aplicação.






Formulário de solicitação de código ISSN devidamente preenchido
Cópia do depósito bancário no valor apropriado (ver item "taxas
administrativas"), legível, e com anotação de forma clara, do título e/ou
editora ou instituição a que se refere o pagamento.
Impressão das primeiras telas onde o título e a designação numérica
e/ou cronológica apareçam;
Impressão das telas de expediente e sumário.

Obs: O ISSN somente será atribuído às publicações online que já estejam
disponíveis na internet (1º volume completo).
A página principal da publicação online deverá conter links para:







Apresentação
Corpo editorial
Normas para publicação
Endereço de contato
Edição atual
Edições anteriores

5.2 – Preencher o formulário para solicitar o ISSN (Ver instruções no Anexo 1):
http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN/Formulário

5.2.1 – O evento é o nome correto do título mencionando "Caderno do...";
“Anais do...”, etc.
5.2.2 – No formulário colocar como Editora a opção - Editora Universitária.
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5.2.3 – Use o modelo como exemplo para preencher o formulário o Anexo 1.

5.3 – Pagar a taxa administrativa de R$30,00 no Banco do Brasil.
http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN/Taxas administrativas

5.3.1 – Acessando o site mencionado na página anterior, preencha a guia de
recolhimento “GRU” – Guia de Recolhimento da União - que se destaca do
lado direito da tela do site do IBICT/ISSN.

5.3.2 – Preencher a GRU com os seguintes códigos:
Unidade Favorecida
UG: 240121
Gestão: 00001

Nome da Unidade
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
Recolhimento
Código: 28830-6 (Serviços Administrativos)
5.3.3 – Veja como ficará no preenchimento:
UG (*)
240121

Gestão
(*)
00001

Nome da Unidade
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Recolhimento
Descrição do Recolhimento
Código (*) 28830-6

5.3.4 – Logo após o preenchimento desta primeira tela, clicar em “AVANÇAR”
Na tela seguinte, preencher somente os campos como segue abaixo:

Competência (mm/aaaa) Vencimento (dd/mm/aaaa) (a data de vencimento vc
pode programar quando irá pagar)
CNPJ do contribuinte : (*)

46.068.425/0001-33

Nome do Contribuinte / Unicamp – Faculdade de Educação - Grupo de Pesquisa
Recolhedor (*)
XXX
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(=)Valor Principal (*)

30,00

(=)Valor Total (*)

30,00

5.4 – Após o preenchimento, SELECIONE o botão de gerar o BOLETO,
escolhendo a opção “GERAR EM PDF”.

5.4.1 – Imprimir o boleto efetuar o pagamento e juntar a cópia original do
pagamento com os devidos documentos solicitados no item 1, se existe a
publicação juntar a primeira e a última edição (ou capa, folha de rosto,
expediente, etc); se for publicação impressa 3. Colocar tudo no envelope e
remeter para o endereço a seguir:
Centro Brasileiro do ISSN / IBICT
SAS Quadra 5 – Lote 6 – Bloco “H” – 4º Andar
70070-912 – Brasília/DF

5.5 – Para segurança, fazer uma cópia de toda a documentação, caso extravie
no correio.
5. 6 – O tempo de retorno é de mais ou menos 1 semana a 1 ½ semana.

OBSERVAÇÕES segundo o IBICT (2010):
•
•

•
•
•
•

3

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 seu código ISSN próprio.
O código ISSN somente será atribuído a publicações online cujo primeiro
fascículo já esteja disponível na internet (inclusive um artigo).
O ISSN somente será atribuído aos anais de congresso, seminário, encontro,
etc. e não ao site ou folder dos eventos.

Os demais tipos consultar o item 5.1.2 para saber o que deve ser encaminhado à documentação.
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REFERÊNCIA
INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
Produtos & serviços: ISSN – como solicitar. 23 set. 2005. Disponível em:
<http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN/Como Solicitar>. Acesso em: 28 jul.
2010.
NEVES, N. O QUE É UM CONGRESSO, UM SEMINÁRIO....? – Por Naísa
Neves. Disponível em: http://www.aguilherme.net/oqueeseminario
congresso.htm Acesso em: 18 abr. 2011.
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ANEXO I
Preenchimento do Formulário com os seguintes
campos:

1. Sobre a publicação – Título: Anais do... Seminário Nacional de Educação
ou Revista de Educação. (nome completo do evento ou periódico)
2. Numero Inicial
a. Ano civil: 2010
b. Volume: (para evento não se preenche)
c. Número: (para evento mencionar o número dele)
d. Mês: 07 (mês de realização do evento)
3. Periodicidade: Anual ou Bianual (e demais quando for periódico: semestral,
etc.)
4. Nível de Conteúdo: Técnico-Científico
5. Idioma: Português e demais que houver nos textos do evento
6. Tipo de suporte físico (de acordo com o que será confeccionado pelo
evento):
a. Impresso
b. CD-ROM
c. Online
d. Disquete
7. Assunto principal (Área de conhecimento)
8. URL (endereço do site quando for publicação Online – http://www...)
9. Sobre a Editora
a. Nome da Editora: Faculdade de Educação – UNICAMP
b. Endereço: Av. Bertrand Russell, 801 – Cidade Universitária – CEP:
13083-865 – Campinas – SP / e-mail do responsável e telefone.
c. URL (site) http://www.fae.unicamp.br
10. Tipo de editora:
a. Universitária
11. Responsável pelo preenchimento
a. Cargo: diretor técnico de serviços
b. Instituição: Unicamp – Faculdade de Educação
12. Data do preenchimento
a. Dia mês ano: Ex: 28 07 2010
b. E-mail do responsável pelo preenchimento

Campinas, 03 de maio de 2011.

1

