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Orientações para solicitar ISBN e ISSN

O que é o ISBN?

O ISBN (International Standard Book Number) é um sistema internacional

padronizado que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país, a

editora, individualizando-os inclusive por edição. Utilizado também para identificar

software, seu sistema numérico é convertido em código de barras, o que elimina barreiras

linguísticas e facilita a circulação e comercialização das obras.

Uma vez fixada a identificação, ela só se aplica àquela obra e edição. A

versatilidade deste sistema de registro facilita a interconexão de arquivos e a recuperação

e transmissão de dados em sistemas automatizados, razão pela qual é adotado

internacionalmente. O ISBN simplifica a busca e a atualização bibliográfica, concorrendo

para a integração cultural entre os povos. Com efeito, essa numeração é composta por 13

dígitos que remetem, entre outras informações, ao título, país, idioma e editor, conforme

podemos verificar abaixo:

Figura 1 – Composição do código ISBN

Fonte: Agência Brasileira do ISBN.

O sistema ISBN é controlado pela Agência Internacional do ISBN, que orienta,

coordena e delega poderes às agências nacionais designadas em cada país. Desde 1978,

a Fundação Biblioteca Nacional representa a Agência Brasileira, com a função de atribuir

https://www.bn.gov.br/
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o número de identificação aos livros editados no país.

Como solicitar o ISBN?

Para solicitar o ISBN para suas publicações faz-se necessário o cadastro como

editor autor ou editor pessoa jurídica. As normas para cadastramento são instituídas

pela Agência Brasileira do ISBN que orienta qual a documentação necessária, pois nem

todas as publicações são passíveis de receber o número.
Verifique normas para solicitação e outras informações importantes, no site da

Agência Brasileira do ISBN – http://www.isbn.bn.br/website/.

Em caso de dúvidas fale com o bibliotecário!
Fonte: Agência Brasileira do ISBN.

O que é o ISSN?

O ISSN (International Standard Serial Number) é constituído por oito dígitos

que, por sua vez, são reunidos em dois grupos compostos por quatro dígitos cada, ligados

por hífen e precedidos por um espaço e a sigla ISSN conforme podemos observar no

exemplo a seguir:

Ex.: ISSN 1018-4783.

Esse código possui a função de individualizar o título de uma publicação seriada.

Para tanto, tem reconhecimento internacional e, uma vez atribuído, se torna exclusivo

para o título da publicação a qual foi conferido no decorrer de seu ciclo de existência, ou

seja, desde a etapa de lançamento, circulação até o encerramento da revista, para além

de seu idioma e suporte. Contudo, se uma publicação com mesmo título for editada em

suporte impresso e eletrônico deverá receber códigos diferentes.

O ISSN pode ser atribuído ainda para anais de eventos como Congressos,

Seminários, Encontros, entre outros. Neste caso, poderá ser mantido desde que não

ocorra modificações no título ou no tipo de suporte físico. Logo, mudanças advindas da

continuidade de ocorrência do evento, isto é, que remetem a diferentes numerações deste,

não requerem a atribuição de um novo ISSN.

http://www.isbn.bn.br/website/
http://www.isbn.bn.br/website/
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Como solicitar o ISSN?
O ISSN será concedido pelo Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT)

por meio do Centro Brasileiro do ISSN mediante envio do comprovante de pagamento da

taxa administrativa correspondente, do formulário de solicitação e da documentação

necessária, em conformidade com o tipo de publicação (impressa ou eletrônica).

Fonte: Centro Brasileiro do ISSN.

Atenção!

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará (UFC) está disponível
para orientação quanto à realização da solicitação do ISSN e ISBN, embora não
realize esse processo diretamente. Assim, em caso de dúvidas entre em contato
conosco.

Elaborado por: Giordana Nascimento de Freitas (Biblioteca do Curso de Física) e Michele Maia

Mendonça Marinho (Biblioteca do Curso de Arquitetura), integrantes da Comissão de Educação

de Usuários do Sistema de Bibliotecas da UFC.

http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileiro-do-issn/taxas-administrativas
http://cbissn.ibict.br/index.php/solicitar-issn/publicacao-impressa
http://cbissn.ibict.br/index.php/solicitar-issn/publicacao-eletronica
http://cbissn.ibict.br/
http://www.biblioteca.ufc.br/enderecos-e-telefones/

