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1. ApresentAção

Essas ‘Orientações para envio de propostas de publicação’ se cons-
tituem em uma coletânea dos principais elementos necessários para que 
proponentes de material a ser publicado pela Editora da UFPel possam 
elaborar suas propostas visando dar início ao processo de editoração a 
partir dos materiais originais. 

No ato de submissão, lembre-se de guardar a versão (registrada no 
início deste documento) para fins de encaminhamento durante a tramita-
ção da obra.

Existem, atualmente, dois formatos de publicação pela Editora da 
UFPel: o formato impresso e o formato digital. Ambos possuem especi-
ficidades técnicas no envio dos originais e na elaboração das provas que 
requerem atenção dos proponentes e são, a priori, também requisitos à 
aceitação da obra pela editora.

Os dois formatos de publicação se constituem como resultado de um 
processo no qual, normalmente, o original é transformado de suas carac-
terísticas brutas em um produto que é genericamente chamado de livro. Se 
este será paupável, volumoso, ou esguio e fino, se será colorido ou em tons 
de cinza, se terá orelhas, textos de contra-capa ou encartes, tudo isto pas-
sa pelo tratamento que, em conjunto, autor e editor concordarão. Por ve-
zes, será mesmo o leitor que dirá qual o melhor formato, ou então as pos-
sibilidades de trabalho que a Editora da UFPel disponibilizará. Uma única 
certeza, contudo, resta destarte: que sempre será feito o melhor pela obra.

Na primeira seção, apresentamos as etapas que são executadas até 
a publicação do livro, descrevendo, de maneira resumida, os procedimen-
tos adotados pela Editora da UFPel. Embora algumas destas também o 
sejam para o formato digital, a segunda seção trata especialmente deste 
formato de livro. Os autores já acostumados com as regras de submis-
são de trabalhos acadêmicos não encontrarão muitas disparidades entre 
aquelas e estas, contudo há que se atentar aos detalhes, especialmente 
aos que pretendem submeter seus originais ao formato digital.



Esperamos que este material seja útil a todos os autores. A Editora 
da UFPel se coloca à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida 
que eventualmente apareça durante o processo.



2. etApAs de publicAção de livros pelA 
editorA dA uFpel

Ao longo de vários anos de experiência na editoração e publicação de 
livros, a Editora da UFPel vem buscando, constantemente, adequar seus 
procedimentos para que atendam a demanda universitária e da comuni-
dade em geral. Por se tratar de editora pública e, assim, custeada com 
recurso da União, a Editora da UFPel prima pela economia e racionalidade 
dos custos que envolvam a produção de livros e livretos, sem, contudo, per-
der de vista os padrões de qualidade que o mercado editorial universitário 
brasileiro exige.

Ao submeter uma obra a esta editora, os autores devem, em primeiro 
lugar, estar cientes de que estão submetendo seus textos a uma comuni-
dade científica de grandes proporções e, paripasso, que esta mesma comu-
nidade está envolvida no processo de feitura do livro, seja no que concerne 
a contribuição econômica, derivada dos recursos públicos, seja na aprecia-
ção da obra pronta, disponibilizada de forma gratuita ou com custos. Além 
disto, está inserida no próprio ofício de livreiro, onde participa através de 
bolsas de estudo, estágio, trocas de experiência ou permanência.

Desta forma, nosso fluxo de trabalho, desde a recepção dos originais 
até a entrega do livro pronto, é uma experiência acadêmica e comunitária, 
onde muitas pessoas colaboram, de diferentes lugares do país, como das 
mais variadas áreas de conhecimento.

A iniciativa de publicar, assim, é do autor. O autor procura a Editora 
da UFPel e apresenta sua proposta de publicação, onde é recepcionado 
pelo Editor Chefe, que irá discutir as possibilidades e viabilização da obra. 
Estando ambos acertados, o autor é orientado a submeter o original.

A submissão é um processo simples, mas requer uma boa porcen-
tagem de trabalho do autor. Em primeiro lugar, ele deve inteirar-se das 
orientações gerais de submissão, escolhendo, de antemão, para qual  for-
mato o original será submetido. A o escolher, deverá adequar o texto ori-
ginal para este formato, observando as exigências de formatação textual 
específicas e de entrega dos originais. Ao prepará-lo e tê-lo pronto, deverá 
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entregá-lo na Secretaria da Editora da UFPel para a estapa seguinte.

Nesta etapa, o livro passa a ser responsabilidade da Editora da UFPel. 
Ela encaminha o original para apreciação do Conselho Editorial da Editora 
da UFPel, que, em reuniões ordinárias mensais, avalia a obra e sua propo-
sição, deliberando, de antemão, sobre sua publicação. Caso haja consen-
so entre os membros, o livro será encaminhado para a etapa seguinte ou 
devolvido ao autor de maneira definitiva, sendo a recusa expressa, ou para 
adequação, que poderá remeter a obra para uma nova avaliação.

Na terceira etapa, a Editora da UFPel encaminha o original para dois 
ou mais avaliadores ad hoc, em caráter sigiloso, para que estes forneçam 
uma avaliação técnica do teor da obra e sua apreciação em termos gerais 
de interesse acadêmico ou comunitário. Em caso de divergência, um ter-
ceiro avaliador é consultado. Em algumas situações, uma análise de mé-
rito antecede essa avaliação, que se baseia, principalmente, nos seguintes 
aspectos: adequada colocação do conteúdo, atualização, coerência com o 
título, viabilidade técnica da publicação, potencial mercadológico e públi-
co-alvo. Não há, a rigor, prazo específico para esta etapa, pois todos os 
avaliadores que colaboram com nossa editora são voluntários, das mais di-
versas universidades brasileiras. Ao retorno do parecer (Parecer Ad Hoc), 
este é encaminhado junto com o original para o Conselho Editorial.

A quarta etapa consiste, então, em nova apreciação do original pelo 
Conselho Editorial, que ciente da obra e do parecer externo, delibera, em 
caráter definitivo, pela publicação. Em consenso, se aceito, o original é en-
caminhado para a produção do texto final; se não aceito, o original é devol-
vido ao autor, de maneira definitiva ou para alterações sugeridas. Caso a 
devolução seja definitiva, o autor poderá, ainda assim, submeter o original 
uma ou outras vezes, iniciando todo o processo novamente. Caso a devo-
lução enseje alterações, o autor deverá providenciá-las, remetendo o novo 
original a uma terceira e última avaliação do Conselho, que decidirá pelo 
encaminhamento ao setor de produção do texto final ou devolverá definti-
vamente ao autor. Nesse caso, o texto será enviado previamente a um dos 
membros do Conselho para ciência do posicionamento do autor diante das 
sugestões apresentadas pelos consultores e emissão de um relato final, o 
qual será apreciado pelo Conselho Editorial, que decidirá quanto à publi-
cação da obra. Caso o original não seja aceito, será devolvido ao autor, com 
as devidas considerações. Se houver posicionamento divergente, o original 
será encaminhado a um terceiro consultor, cujo parecer embasará a deli-
beração final do Conselho.
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Esta é a última etapa em que o autor poderá manifestar intenção de 
desistência da publicação e reter os direitos da obra. Após o encaminha-
mento para o setor de Criação, o livro passa a pertencer, em parte, tam-
bém à Editora da UFPel, momento no qual ambas partes firmam o Contra-
to de Publicação de Livro.

A quinta etapa, assim, é aquela em que o original é repassado ao Se-
tor de Revisão Gramatical. Nesta etapa, o original é alterado uma primeira 
vez pela equipe da Editora da UFPel, que orientará o autor na melhor ade-
quação ou apresentação do original, levando em consideração o público 
leitor e o parecer externo, e uma segunda vez, pelo autor, que avaliará 
e aceitará ou não as alterações propostas. Todo o processo é feito com a 
participação do Editor Chefe e o produto deste processo é o texto final, que 
será enviado ao Setor de Criação para a feitura do livro. O prazo para a 
revisão gramatical e entrega do texto final não é fixo e varia conforme cada 
proposta de publicação.

Com o texto final entregue pelo autor, inicia-se o processo de ela-
boração do projeto editorial. Se em formato impresso ou digital, a obra é 
avaliada em sua totalidade, considerando o público alvo e o conteúdo da 
obra. Textos, tabelas, imagens, quadros, figuras, tamanho de arquivo origi-
nal e anexos, formatos e tamanho de saída fazem parte, entre outros, dos 
aspectos analisados e projetados. Esta etapa é norteada por sugestão da 
Editora da UFPel, baseada em seu know how, onde o autor é ouvido para 
que expresse suas ansiedades quanto a apresentação final da obra como 
livro. Assim que finalizada a primeira prova, o autor é notificado para que 
a resgate e faça sua avaliação inicial, levando em consideração todo o pro-
cesso. Usualmente, a primeira prova é devolvida ao Setor de Criação para 
adequações, gerando uma segunda prova. Estando o livro conforme as ne-
cessidades do autor e da Editora, este assina o Termo de Conformidade de 
Publicação e o livro é encaminhado para sua finalização como produto. Ha-
vendo ainda alguma alteração a ser feita, produz-se uma terceira e última 
prova, correndo os eventuais custos além desta por conta do autor.

As últimas duas etapas do processo de publicação dizem respeito a 
entrega do livro à comunidade e ao autor. A Editora da UFPel providencia a 
Catalogação Bibliográfica e insere o livro no registro da Biblioteca Nacio-
nal, através do International Standart Book Number (ISBN).  Com ambos 
registros, encaminha a prova defintiva para sua produção, seja no formato 
impresso ou digital. Ambos formatos exigem a participação do autor, que 
escolherá, dentre as possibilidades apresentadas, pelos melhores meios.



O formato digital, especificamente, recebe certificação do Internatio-
nal Digital Publishing Forum (idpf.org) e licença Creative Commons.

Ao ter-se o livro pronto, este é encaminhado à Livraria da UFPel, res-
ponsável por sua distribuição e comercialização. No formato digital, o livro 
é incluído no acervo digital da Editora da UFPel, disponível através de seu 
site no portal da universidade.



3. submissão de propostAs 

3.1. ApresentAção de originAis

A apresentação dos originais é a entrega da proposta de publicação 
à Editora da UFPel, para que seja dado início ao processo de avaliação da 
obra. Descrevemos, a seguir, o procedimento em termos gerais. Os de-
talhes específicos referentes a formatação do documento e detalhes da 
estrutura do texto são encontrados na seção “O livro”, que prevalece sobre 
o que ora descrevemos.

No ato de submissão da proposta, deverão ser apresentadas à Edi-
tora da UFPel três cópias dos originais: a primeira, impressa e encader-
nada em espiral e as demais em formato digital, gravadas em um único 
Compact Disc Rom (CD-ROM), formatadas em editor de texto comercial. 
No CD-ROM, um dos originais deve exibir a identificação do(s) autor(es) 
e organizador(es) e o outro não - ou seja, deve ser apresentada sem o(s) 
nome(s) do(s) autor(es) e/ou organizador(es). A razão das versões digitais 
destinam-se à Editora e ao Parecerista Ad Hoc e a entrega em CR-ROM diz 
respeito ao arquivamento do originais.

A ficha catalográfica não deve ser solicitada para encaminhar a pro-
posta.

Tanto na cópia impressa quando nas digitiais, o texto base deve ser 
apresentado com fonte sans-serif, corpo 12, entrelinha 1,5 e margens  de 
2,5 cm acima e aos lados.

O texto deve vir com o sumário e os títulos e subtítulos claramente 
identificados e hierarquizados, conforme o(s) autor(es) desejem sua exibi-
ção na provável versão final.

Nas notas de pé de tabela e figura, bem como em citações com mais 
de três linhas, em notas de rodapé – cujo excesso deve ser eliminado – e 
nas referências – que devem conter apenas as fontes essenciais (consul-
tadas) –, o corpo de texto é dois pontos menor que o utilizado no texto. No 
caso das citações, o texto deve ser afastado 4 cm da margem esquerda.
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Os elementos pré-textuais dedicatória, agradecimento, epígrafe, in-
trodução, lista de siglas e lista de autores (esta em caso de obra editada) 
são facultativos. Se usados, devem ser apresentados na versão final, após 
aprovação da obra, à exceção da introdução, que já deve constar dos ori-
ginais, assim como o sumário e a apresentação, que são obrigatórios, por 
indicar e esclarecer, respectivamente, o conteúdo do livro.

Quanto aos elementos pós-textuais, além das referências (obrigató-
rias), se utilizados, o apêndice, anexo, glossário etc. (facultativos) devem 
constar do original.

Exceção é feita ao índice, que só poderá ser elaborado após a diagra-
mação e devida paginação do livro.

Se o texto contiver exercícios, estes devem vir com as respostas.

É recomendado que o texto original seja submetido a uma revisão 
linguística preliminar, já que ele deve conter estrutura frasal lógica, coe-
são, coerência, objetividade e clareza, sendo totalmente compreensível e 
didático. Caso não apresente essas características, será devolvido ao autor 
para providências nesse sentido, ainda que o seu conteúdo já tenha sido 
aprovado.

O Formulário de Submissão de Proposta de Publicação e os Termos 
de Compromisso e de Ciência de Prazos devem ser acompanhados do ori-
ginal da obra no ato da submissão, devidamente preenchidos e rubricados.

3.2. ApresentAção de obrAs colAborAtivAs

Na apresentação de originais editados com a colaboração de vários 
autores, é necessário observar os seguintes procedimentos:

 - Os capítulos deverão ser escritos em língua portuguesa, 
preferencialmente, cabendo ao organizador cuidar para que não 
ocorram grandes disparidades quanto ao número de páginas, bem 
como excesso de referências.

 - Caso considere necessário, o organizador poderá convidar quatro 
autores de capítulo (recomendável), brasileiros ou não, para 
participarem do seu capítulo.

 - O organizador deverá repassar aos autores de capítulos as Normas 
de Publicação da Editora da UFPel que lhes forem pertinentes, 
visando à padronização do livro.
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 - Para a elaboração do índice, a ser feito pela Editora da UFPel após 
a diagramação e paginação do livro, cabe ao organizador, se desejar, 
solicitar aos autores dos capítulos que lhe enviem junto com os 
originais as palavras e, ou, expressões que deverão compô-lo.

 - O organizador cuidará de estabelecer a mesma estrutura para 
todos os capítulos.

 - Compete ao organizador estrutar a sequência dos capítulos, 
atentando, sempre, para a temática do livro.

 - Nenhum autor poderá ser autor ou co-autor mais do que 3 artigos 
ou capítulos no mesmo livro.

 - Se o organizador tiver interesse em inserir dedicatória, esta não 
deve ser de foro íntimo.

 - Em caso de inserção de epígrafe, esta deve ser alusiva ao conteúdo 
da obra.

 - O cabeçalho do livro trará o título da obra nas páginas pares e os 
títulos dos capítulos nas páginas ímpares, por padrão.

 - Devem ser eliminados, ainda, extrato e abstract, excesso de citações, 
excesso de notas de rodapé, biografia e outros itens específicos de 
um artigo acadêmico.

Observação: Ao submeter os originais à Editora da UFPel, o editor, 
assim como o autor, receberá o comprovante de entrega e preencherá a 
ficha de identificação.

3.3. ApresentAção de obrAs originAdAs de teses ou 
dissertAções

Uma vez que a Editora da UFPel não publica teses, antes de subme-
ter o texto para publicação, o autor terá de verificar se ele atende às linhas 
e política editorial da Editora e, se for o caso, reformulá-lo para atender ao 
formato de livro.

São importantes as seguintes instruções:

 - O texto deve ser claro, objetivo e didático, visando a um público 
leitor mais amplo, não se restringindo, pois, ao universo acadêmico, 
além de atender às exigências de mercado.

 - Devem ser eliminados os excessos de aparato teórico e crítico, 
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próprios de um trabalho de tese, especialmente a parte referente a 
material e métodos.

 - Devem ser eliminados, ainda, extrato e abstract, excesso de citações, 
excesso de notas de rodapé, biografia e outros itens específicos de 
um trabalho de tese.

 - Devem ser evitados anexos e apêndices extensos.

 - As referências devem conter apenas as fontes essenciais 
(consultadas).

Em resumo, a formatação do texto deverá seguir as normas de pu-
blicação da Editora da UFPel, respeitando-se, portanto, o que concerne 
às partes pré-textual, textual e pós-textual. Isso feito, o texto poderá ser 
submetido ao Conselho Editorial da Editora da UFPel e seguirá os trâmites 
normais para a sua publicação.

3.4. submissão Após AlterAções

Esta submissão somente acontece após deliberação divergente 
quanto ao conteúdo da obra, momento em que o autor deve enviar novas 
cópias dos originais à Editora da UFPel. 

O autor deverá entregar à Editora da UFPel o ofício de reencaminha-
mento do trabalho em sua versão final, o mapa com as alterações efetua-
das e/ou justificativas do não atendimento, o arquivo original gravado em 
CD-ROM, uma nova cópia impressa encadernada em espiral, com desta-
que nas alterações sugeridas pelos pareceristas ad hoc (na cor vermelha, 
por exemplo). 



4. o livro

O livro é o objetivo maior pelo qual a Editora da UFPel dedica seu 
trabalho. Nele realizam-se tanto os autores quantos os agentes que con-
tribuem para o trabalho editorial.

A Editora da UFPel tem possiblidade de preparar uma grande varie-
dade de formatos editoriais, mas trabalha preferencialmente com aqueles 
que resultem em economia e praticidade. Assim, grande parte de nossas 
obras obedecem ao formato A5 (148 x 210mm), gramatura do papel 90g, 
texto e ilustrações em preto e branco, resultado do volume deste tipo de 
papel licitado pela instituição. 

Também trabalha com o formato 6x9¨, que tem caracterísitca visual 
mais agradável, com gramatura de 75g em papel Pólen Soft, resultando 
em livros mais finos com grande volume de texto. As capas, do tipo bro-
chura em policromia, são geralmente impressas em papel Supremo 250g, 
que conferem ergonomia e estabilidade estrutural para livros com grande 
volume de páginas. 

As caracterísiticas acima descrita não excluem, em razão das carac-
terísticas do trabalho, que não se possa adotar outros formatos e acaba-
mentos. Entretanto, havendo necessidade dessa mudança, o autor deverá 
procurar a Editora da UFPel, com antecedência, para conhecer suas impli-
cações. Em casos excepcionais, a Editora da UFPel pode propor formato 
diferente do padrão, caso em que o autor terá autonomia para aceitar ou 
recusar a proposta.

Para os livros digitais, a Editora da UFPel opta pelos formatos Eletro-
nic Publication (Epub) 3.0, com certificação pelo IDFP e Portable Document 
Format (PDF). O primeiro formato, legível na grande maioria de e-readers, 
oferece possibilidade de economia de recursos e praticidade por ser ba-
seado em Extensible Markup Language (XML), além de possibilitar sua 
distribuição nos servidores da própria instituição. O formato PDF também 
é usado, mas por tratar-se de formato dependente de software, em me-
nor grau. Isto, igualmente, não impede que determinadas obras possam 
ser publicadas em outros formatos, devendo o autor comunicar seu desejo 
com antecedência.
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O livro digital possui características diferenciadas do formato im-
presso, por apresentar-se como um objeto volátil, dinâmico e sem divisão 
por páginas. A divisão do texto, assim, varia conforme o software de leitura 
ou o desejo do próprio leitor, que pode alterá-lo conforme suas necessida-
des. Desta forma, deixa-se de observar-se as páginas ímpares ou pares e 
os limites da área que o corpo de texto ocupa. Contudo, todos os elemen-
tos gráficos permanecem atrelados a limitações métricas, definidas pela 
Editora da UFPel conforme a disponibilidade de hardwares e softwares de 
diagramação. Deste modo, o autor deve atentar-se a estes requisitos no 
planejamento de sua obra para que ela torne-se viável.

O livro digital, editado pela Editora da UFPel, não deve ultrapassar 
10Mb (10 mega-bytes) de tamanho final. Se, eventualmente, este limite for 
superado, o autor será notificado pela Seção de Criação para que adequa-
ções sejam feitas.

Nos livros financiados com recursos próprios do(s) autor(es), o preço 
de capa será definido pela Editora da UFPel, com base no custo total da 
obra e valor de mercado.

Nos livros financiados com recursos públicos, não poderão ser co-
mercializados a menos que haja autorização expressa por parte da agência 
de fomento, caso em que o(s) autor(res), no ato da submissão da proposta 
de publicação, deverá(ão) apresentar termo de autorização para esta fina-
lidade.

Em todos os casos, os detalhes e pormenores serão discutidos entre 
o autor e o Editor Chefe, que encaminhará os procedimentos para registro 
e aceitação dos termos de distribuição ou venda.

4.1. estruturA e ApArênciA do livro

Esta seção visa dar clareza e nortear os autores quanto a estrutura 
e aparência do livro, quando finalizado. Aqui pode nortear-se sobre como 
deve planejar os elementos de sua obra e organizá-los, além de ponderar 
sobre o uso ou não de alguns recursos, ou mensurar sua utilização.

Quando se tratar de livros digitais, o autor deverá estar atento as 
especificidades do formato, comendatas à parte.

 Na submissão da proposta, reiteramos, o corpo de texto deve ser 
entrega com fonte sans-serif, corpo 12, entrelinha 1,5 e margens  de 2,5 
cm acima e aos lados.
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4.1.1. Capa
O layout da capa é de responsabilidade da Editora da UFPel, porém 

é importante que o autor participe do processo de criação. Para isto, deve 
enviar fotos ou outras ilustrações relacionadas com o conteúdo da obra. 
Caso não haja interesse, reservamos o direito de criação livre.

A capa pode conter orelhas, de acordo com o interesse do autor e da 
editora. Em caso afirmativo, uma das orelhas deverá conter os dados sobre 
o(s) autor(es), que podem vir acompanhados de foto, e a segunda, divul-
gação de outras publicações da Editora da UFPel. A segunda orelha pode 
conter outras informações, conforme o desejo do autor ou conveniência da 
Editora. No caso de obras editadas, uma das orelhas deverá trazer dados 
do(s) editor(es).

A primeira capa deve conter, obrigatoriamente, o nome da obra e 
do(s) autor(es) ou editor(es) e a logomarca da Editora da UFPel (no caso de 
coedição, constará da capa também a logomarca da outra editora).

A quarta capa traz um texto publicitário da obra, além do brasão da 
Editora da UFPel e do código de barras. Dependendo da publicação, outras 
logomarcas poderão ser impressas.

Os textos das orelhas e da quarta capa devem ser encaminhados pelo 
proponente à Editora da UFPel assim que for comunicado sobre a aceita-
ção da obra para publicação, respeitando-se o limite de 16 linhas de texto 
(em fonte sans-serif, corpo 12, entrelinha 1,5 e margens 2,5cm acima e 
aos lados).

Quando possível, em razão de sua largura, o dorso, ou lombada do 
livro, conterá o título da obra e o nome do autor, além da logomarca da 
Editora. O início do título se dá no extremo superior do dorso.

Nas obras digitais, haverá somente primeira e quarta capa, que obe-
decem ao mesmo regramento das obras impressas. Conforme as resolu-
ções aplicadas, poderá haver alterações de tamanho ou formato.

4.1.2. Elementos Pré-Textuais

4.1.2.1 Falsa Folha de Rosto

Antecede a folha de rosto, apresentando apenas o título e, se houver, 
o subtítulo da publicação. O seu verso é uma página institucional, contendo 
os nomes dos membros do Conselho Editorial da Editora da UFPel e a lo-
gomarca da Universidade. Poderá não constar em obras digitais.
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4.1.2.2 Folha de Rosto

Contém os elementos essenciais de identificação da obra, como 
autor(es), título, edição – se não for a primeira –, editora, local e ano de 
publicação. O seu verso é uma página de expediente, apresentando a indi-
cação dos direitos de publicação, ficha catalográfica, crédito dos técnicos 
responsáveis pelas várias etapas da obra, endereço, site, e-mail e telefone 
de contato da Editora. Apresenta também o International Standard Book 
Number - ISBN, que é um sistema padronizado de numeração e identifica-
ção de títulos de livros, cujo número é fornecido pela Agência Brasileira do 
ISBN, da Biblioteca Nacional. Em obras digitais, poderá apresentar tam-
bém os dados insitucionais, os nomes dos membros do Conselho Editorial 
e a logomarca da Universidade.

4.1.2.3 Dedicatória (opcional)

Deve vir logo após a folha de rosto, em página ímpar no formato im-
presso.

4.1.2.4 Agradecimento (opcional)

Pode figurar-se no final do prefácio. Se, no entanto, este não for do 
próprio autor ou se for grande o número de pessoas e, ou, instituições às 
quais o autor agradece publicamente, deve vir na página seguinte à da de-
dicatória no formato impresso.

4.1.2.5 Epígrafe (opcional)

Citação, ou pensamento, que está de certo modo relacionada com a 
obra. Pode ser inserida, preferencialmente, na página de dedicatória ou vir 
separadamente na página ímpar posterior à do agradecimento no formato 
impresso.

4.1.2.6 Prefácio/Apresentação (obrigatório)

Esclarece o conteúdo do livro. Localiza-se em página ímpar no for-
mato impresso, após a epígrafe, se esta figurar-se em página isolada. Pode 
ser redigido pelo próprio autor e, ou, por outra pessoa.

Em caso de reedição, a Editora da UFPel aceitará apenas o prefácio 
da nova edição.

Casos especiais serão analisados pela Editora.
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4.1.2.7 Introdução (opcional)

Texto em que o autor expõe informações gerais, porém correlatas, 
sobre o tema da obra. Trata-se, muitas vezes, de um histórico. Localiza-se 
em página ímpar no formato impresso, após o prefácio. O autor não deve 
confundir essa introdução com a que compõe uma das subdivisões dos ele-
mentos textuais, que é obrigatória.

4.1.2.8 Sumário (obrigatório)

Indicação do conteúdo da obra, devendo conter as páginas de suas 
principais divisões, na ordem em que nela aparecem. Localiza-se após a 
introdução; entretanto, dependendo do número de páginas pré-textuais, 
essa posição pode ser alterada pela Editora da UFPel, em ambos formatos.

4.1.2.9 Lista de Siglas e Ilustrações (opcional)

Quando há grande número de siglas e ilustrações – e somente neste 
caso –, o autor pode listá-las separadamente, devendo, à exceção da lista 
das siglas, ser apresentados o número das ilustrações, o título e a respec-
tiva página no formato impresso. No formato digital, a inclusão deve ser 
viabilizada com a Seção de Criação com antecedência.

4.1.2.10 Elementos Textuais

Constituem os elementos textuais o texto (introdução, desenvolvi-
mento e conclusão), os elementos de apoio, como ilustrações – tabelas, 
quadros, figuras, gráficos –, fórmulas, citações, notas e resumo, e os ele-
mentos de localização (páginas capitulares, títulos internos, fólios e cabe-
çalhos).

4.1.2.11 Títulos e Subtítulos

Os títulos de capítulos, seções, partes, e os subtítulos, idem, devem 
vir sempre com inicial maiúscula somente na primeira palavra e nos no-
mes próprios, não apresentando ponto-final. Não deve ser utilizado o grifo 
(negrito) tampouco numeração (1, 1.1, 1.2, etc). Quando a numeração for 
imprescindível ao entendimento da obra, esta não deve ser gerada de for-
ma automática pelos editores de texto, e sim incluída de maneira manual 
ou solicitada ao diagramador. Os títulos e subtítulos não devem ultrapassar 
3 níveis de hierarquia (recomendável). Casos excepcionais serão aprecia-
dos pela Editora da UFPel.
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4.1.2.12 Tabelas

Não obstante as definições de Tabelas e Quadros da ABNT e de ou-
tras obras que tratam do assunto, a Editora da UFPel adotará o termo Ta-
bela para todas as apresentações do tipo tabular que trazem informações 
textuais e, ou, dados estatísticos. As tabelas devem ser numeradas em al-
garismo arábico, por capítulo, e sequencialmente. O título, introduzido por 
um hífen, é escrito com inicial maiúscula somente na primeira palavra e 
nos nomes próprios, não apresentando ponto-final, e inserido logo acima 
da tabela, não sendo parte da própria tabulação. A citação de fontes e notas 
eventuais são escritas no pé da tabela, sendo o seu corpo dois pontos me-
nor que o utilizado no texto. As tabelas não recebem, em seu corpo, notas 
de rodapé. Caso haja necessidade de inserir-se alguma, esta deve constar  
do título ou no pé da tabela.

As medidas das tabelas não devem ultrapassar 110 mm de largura 
por 175 mm de altura (tipo retrato) ou 175 mm de largura por 110 mm de 
altura (tipo paisagem), no formato 16 (15 x 22 cm) nos livros impressos. 
Caso a publicação requeira formato diferente, o autor deverá contatar a 
Editora da UFPel.

Quando a tabela ultrapassar uma página, coloca-se a palavra Con-
tinua... na sua parte direita inferior e, na página seguinte, repete-se a pa-
lavra Tabela com a respectiva numeração, seguida de hífen e da palavra 
Cont..

Observação: Nas tabelas, tanto no formato retrato quanto no paisa-
gem, a fonte não deve ser menor que 8 pontos, no que o autor/editor deve 
atentar para o número de colunas a ser utilizado.

Para os livros digitais, as tabelas não devem reprimir a área mínima 
de 750 pixels, em média.

4.1.2.13 Figuras

Nas figuras, que compreendem gráficos, esquemas, desenhos, dia-
gramas, fluxogramas, mapas, organogramas e fotografias, são obedecidas 
as mesmas normas de apresentação de tabelas, à exceção da localização 
do título, que fica na sua parte inferior e com ponto final. Abaixo do título 
deve ser citada a fonte, caso a figura já tenha sido publicada, ou autoria, 
com o corpo menor que o do texto e ponto-final. As figuras devem indicar 
o lugar provável de sua inserção na versão final. Todavia, após a aprovação 
de publicação, o autor deverá encaminhar junto com a versão final do tex-
to os arquivos originais das imagens, para que sejam efetuados eventuais 
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ajustes e, ou, correções.

Se fotografias analógicas forem digitalizadas, devem ser apresenta-
das em densidade de 300 dpi em padrão CMYK, com cor verdadeira para o 
formato impresso; se forem em preto e branco, também em 300 dpi, porém 
em tons de cinza. Ambas devem ser salvas como .TIFF ou .jpg. Para o for-
mato digital, o padrão adotado deve ser o RGB.

Quando citadas no texto, as figuras, assim como as tabelas, devem 
ser indicadas pela palavra Figura, com a primeira letra maiúscula, acom-
panhada de sua numeração e o uso de grifo.

4.1.2.14 Uso do Grifo ou Itálico

Em todo o trabalho é necessário que haja uniformização do grifo (ne-
grito) ou itálico.

O itálico é apropriado para destacar expressões em língua estrangei-
ra, títulos de periódicos e livros e nomes científicos de gêneros e espécies 
animais e vegetais. O grifo (negrito) é usado para dar ênfase a palavras ou 
letras do texto, assim como para destacar títulos de periódicos e livros. O 
grifo não deve ser utilizado em títulos e subítulos de qualquer forma.

4.1.2.15 Fórmulas e Equações

Entre vários aspectos a serem observados, destacam-se os seguin-
tes:

 - Quando ocorrerem no meio do texto, deve haver entrelinhamento 
suficiente para comportar sua presença. No caso de livros digitais, 
serão apresentadas centralizadas, com numeração ou não.

 - Quando isoladas, deve haver um espaço superior e outro inferior 
equivalentes a 1 cm, podendo ser numeradas ou não.

 - Não devem ultrapassar a largura da mancha do texto no formato 
impresso.

 - Se necessário, a divisão das fórmulas em duas linhas ou mais só 
pode ocorrer onde haja sinais como + (mais), – (menos), = (igual), 
devendo o sinal ser repetido no início da linha seguinte.

 - Quando digitadas no Word, as fórmulas matemáticas devem ser 
escritas no “Microsoft Equation” utilizando-se a fonte Cambria.

4.1.2.16 Unidades de Medidas

Se forem utilizadas, a Editora da UFPel recomenda seguir o Sistema 
Internacional de Medidas.
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4.1.2.17 Sistemas de Chamadas de Citações

Citações são textos extraídos de documentos pesquisados e neces-
sários para fundamentar as ideias desenvolvidas pelo autor. A Editora da 
UFPel adota as normas da ABNT (NBR6023).

Se o(s) nome(s) do(s) autor(es) fizer(em) parte do texto, apenas a data 
da publicação aparece entre parênteses.

No caso de mais de um autor e diferentes obras, as citações biblio-
gráficas no texto são feitas por ordem cronológica; quando não fizer parte 
do texto, a citação vem entre parênteses.

Quando não for possível consultar o documento original e houver ne-
cessidade de reproduzir informação já citada por outro autor (citação de 
citação), escrevem-se o nome do autor original e a data de publicação da 
obra acompanhados da expressão citado por mais o nome do autor con-
sultado e respectiva data de edição da obra. Também nesse caso, o nome 
do autor pode ou não fazer parte do texto, devendo-se adotar os mesmos 
procedimentos das citações anteriores.

Em toda a obra, deverá ser utilizado um único sistema de notação.

Casos especiais serão analisados pelo Setor de Revisão e Criação da 
Editora da UFPel.

4.1.2.18 Notas

São observações ou aditamentos ao texto de uma obra. Podem ser 
apresentadas em rodapé ou no final do texto, de capítulo ou seção.

As notas de rodapé prestam esclarecimentos e tecem considerações 
que não devem ser incluídas no texto, não interrompendo, assim, a se-
quência da leitura. Devem ser em número bastante reduzido, feitas se-
quencialmente em algarismos arábicos dentro de cada capítulo e vir na 
mesma página em que foram chamadas, com corpo dois pontos menor que 
o utilizado no texto.

Para a sua chamada no texto, utiliza-se algarismo arábico, em corpo 
menor, na entrelinha superior, sem parênteses, e nunca antes do sinal de 
pontuação. Nas obras digitias, a notas serão apresentadas ao final de cada 
capítulo.
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4.1.3. Elementos Pós-Textuais

4.1.3.1 Posfácio (opcional)

É utilizado apenas diante da necessidade de inserir à última hora um 
esclarecimento que, de alguma forma, modifique ou corrobore as infor-
mações contidas no corpo do texto. Por ser elemento ocasional, o posfácio 
praticamente não é empregado nas publicações da Editora da UFPel.

4.1.3.2 Referências (obrigatório)

Conjunto de elementos, em lista própria, que permite a identificação 
de publicações, no todo ou em parte, como autor, título, edição, local, edi-
tora, data de publicação, número de páginas etc. Esta lista deve obedecer à 
ordem alfabética única de sobrenome do autor.

Não se deve confundir Referências com Bibliografia. A primeira com-
preende as fontes bibliográficas utilizadas pelo autor e, a segunda, uma 
lista de obras por ele recomendadas. Devem ser padronizadas em toda 
obra.

4.1.3.3 Glossário (opcional)

Relação de termos e expressões técnicas, acompanhados de defi-
nições ou traduções. Dispõe-se, na página, em linhas compridas ou em 
colunas (duas), devendo ser composta em corpo menor que o do texto.

4.1.3.4 Apêndices e Anexos (opcional)

Matérias complementares e, ou, comprobatórias, trazendo informa-
ções esclarecedoras que não se incluem no texto, a fim de não prejudicar 
a sequência lógica da leitura. Sua paginação, no entanto, deve dar conti-
nuidade à numeração do texto no formato impresso. O apêndice deve ser 
elaborado pelo autor da obra; o anexo constitui documentos de outros au-
tores.

4.1.3.5 Índice (opcional)

Lista detalhada de assuntos, nomes de pessoas e nomes geográficos 
e outros, com a indicação de sua localização no texto. Para sua inserção, o 
autor deve comunicar ao diagramador sua necessidade e ter ciência de sua 
viabilidade não, tanto no formato impresso quanto digital.
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4.1.4. Reedição
Entende-se por reedição a nova impressão de um livro já editado com 

alterações de conteúdo ou atualizações.

Quando apresentar proposta de reedição de livro à Editora da UFPel, 
cuja edição anterior seja da responsabilidade de outra Editora, o proponen-
te, além de encaminhar o texto revisado e atualizado, com as mudanças 
devidamente destacadas, deve enviar um exemplar da edição anterior.

Os aspectos observados para o encaminhamento de propostas de 
publicação à Editora da UFPel devem ser também respeitados para a apre-
sentação de reedições. O proponente deve também apresentar cópia do 
contrato de Edição de Obra Bibliográfica com a Editora de origem e, no 
ofício de encaminhamento ao Conselho Editorial, mencionar a tiragem da 
edição anterior e se a obra se encontra esgotada. A avaliação do livro por 
um ou mais especialistas será deliberada pelo Conselho Editorial.

4.1.5. Reimpressão
A Editora da UFPel só reimprime livros que tenham sido por ela pu-

blicados. Por se tratar de reprodução sem alteração em seu conteúdo, a 
própria Editora decide quanto à reimpressão da obra, conforme sua de-
manda e vigência do contrato.



5. direitos AutorAis pAtrimoniAis

Ao publicar com a Editora da UFPel, o autor divide solidariamente os 
direitos patrimoniais de sua obra. Estes direitos, em comum acordo, são 
estipulados em um Contrato de Publicação, firmado entre ambos, antes do 
encaminhamento da obra para sua produção.
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