
 

 

Editora UEMG – Norma Operacional 03/2019 
Publicação e obtenção de ISSN para anais de eventos 

A publicação de anais de eventos da Universidade não é de responsabilidade da 

Editora UEMG, cabendo aos coordenadores a aprovação, revisão, projeto gráfico e 

diagramação dos textos, bem como o desenvolvimento da plataforma e 

hospedagem do conteúdo. 

A Editora poderá apoiar na obtenção do ISSN junto ao Ibict, desde que sejam 

respeitadas as normas e forma de submissão seguintes: 

 Não será solicitado ISBN ou ISSN para primeiro número publicado de anais; 

 Para comprovação de periodicidade, o ISSN somente poderá ser solicitado a 

partir do segundo número publicado, tendo o mesmo título e o mesmo 

suporte. O código ISSN será retroagido ao primeiro número; 

 O ISSN somente será atribuído às publicações científicas online que já estejam 

disponíveis na internet (primeiro volume/número completo); 

 Boletins informativos e outras publicações jornalísticas ou que não possuam 

caráter científico não fazem parte da política editorial da EdUEMG e, portanto, 

não obterão ISSN. 

 A página principal da publicação deverá conter links para: 

1. Apresentação; 

2. Expediente: corpo editorial, periodicidade da publicação, nome e 

logradouro completo da EdUEMG (Editora da Universidade do Estado de 

Minas Gerais – EdUEMG – Rod. Papa João Paulo II 4143 Serra Verde BH – 

MG CEP: 31630-902 Ed. Minas - 8º andar Tel 31 3916-9080); 

3. Normas para publicação; 

4. Edição atual; 

5. Edições anteriores. 

A solicitação de ISSN que atender às normas deverá ser encaminhada para a Editora 

acompanhada de: 

 Formulário de solicitação do código ISSN disponível no link 

(http://cbissn.ibict.br/images/documentos/CBISSNFormulriosolicitaodoISSN

.doc) devidamente preenchido e de forma legível. 

 Cópia (print das telas) das seguintes páginas: 

1. Tela de apresentação da publicação; 

2. Tela do expediente contendo logradouro completo da EdUEMG 

(Editora da Universidade do Estado de Minas Gerais – EdUEMG – Rod. 



 

Papa João Paulo II 4143 Serra Verde BH – MG CEP: 31630-902 Ed. 

Minas - 8º andar Tel 31 3916-9080); 

3. Tela de edições anteriores e a atual. Deverá constar sempre nos links 

para as edições anteriores e para a atual, a designação numérica e/ou 

cronológica da publicação (volume, número e ano civil ou somente 

volume e ano civil, conforme a periodicidade). 

 

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2019. 

 

 


