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PROCEDIMENTOS DE REGISTRO E HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS 

TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

 

Aviso importante: Os procedimentos listados abaixo devem ser iniciados somente 

depois que o produto educacional passar por revisões de português e de normas da 

ANBT. Além disso, o produto educacional deve estar devidamente diagramado. 

 

Etapa 1: Enviar e-mail para editora@ifes.edu.br, com os seguintes arquivos anexos:  

● Anexo I - Formulário de solicitação de concessão do selo Edifes Acadêmico; 

● Anexo II - Declaração de Responsabilidade e Direitos Autorais; 

● Parecer assinado por todos os membros da comissão científica ad hoc 

composta por, no mínimo, duas pessoas com título de doutorado e que não 

sejam coautores do Produto Técnico-Científico avaliado, contendo 

expressamente a recomendação de aprovação do Produto Técnico-Científico 

para publicação no selo Edifes Acadêmico;  

● Termo de autorização de uso de imagens, se aplicável; 

● Anexo III- Formulário de solicitação do ISBN. 

 

Etapa 2: Após a aprovação da conformidade dos documentos encaminhados pelo 

proponente (Etapa 1), a Edifes remeterá ao proponente boleto de pagamento relativo 

ao registro do ISBN na Câmara Brasileira do Livro. 

O proponente, numa segunda etapa, enviará e-mail para editora@ifes.edu.br com o 

comprovante de pagamento do boleto relativo ao registro do ISBN na Câmara 

Brasileira do Livro. 

Após o recebimento do comprovante de pagamento a Edifes informará o número do 

ISBN atribuído ao Produto Técnico-Científico submetido e enviará o arquivo do selo 

Edifes Acadêmico (formatos .eps e .png) ao proponente. 
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O proponente deve enviar o produto diagramado com folha de expediente conforme 

AnexoIV, e o número ISBN para a biblioteca do Ifes Campus Cariacica solicitando a 

ficha catalográfica para o referido produto educacional (biblioteca.car@ifes.edu.br). 

 

Etapa 3: O proponente, numa terceira etapa, enviará e-mail para 

editora@ifes.edu.br com os seguintes anexos: 

 

● Arquivo do Produto Técnico-Científico: 

I. Com a ficha catalográfica emitida pela biblioteca do Ifes campus 

Cariacica. 

II. Com aplicação do selo Edifes Acadêmico na capa; 

III. Com folha de expediente conforme Anexo IV; 

IV. Em formato PDF e/ou EPUB e/ou KPF e/ou MOBI; 

● Formulário para obtenção do DOI (Enviar no formato .docx) 

● O arquivo da capa do Produto Técnico-Científico em formato JPEG (190 x 290 

pixels), com aplicação do selo Edifes Acadêmico 

 

Aviso: O arquivo da capa do Produto Técnico-Científico em formato JPEG (190 x 290 

pixels), com aplicação do selo Edifes Acadêmico. Caso a relação entre altura e largura 

seja de outra proporção, ajuste mantendo constante o tamanho da largura (190 

pixels). 
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