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MANUAL
DO EDITOR

Introdução
O trabalho de uma editora é, mediante uma criteriosa combinação de elementos textuais, gráficos e materiais, levar aos leitores esse precioso objeto que é
o livro. A partir do momento em que o livro chega a um público que vai além do
alcance dos muros, ela expõe suas mais diversas produções, muitas das quais
carregadas da memória institucional, que celebram as experiências do ensino, da
pesquisa e da extensão, não esquecendo aquelas com forte apelo artístico literário, as de cunho acadêmico e as que melhor expressam a cultura local. A qualidade
do conteúdo e da produção editorial geram livros diferenciados para a sociedade,
sendo esta uma das marcas da Editora do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Editora IFRN.
Responsável pela área de publicações científicas no Instituto e atuando de
acordo com a função social da instituição, em seu compromisso com a formação
humana integral, o exercício da cidadania e a produção e a socialização do conhecimento, a Editora IFRN está vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
deste Instituto Federal, e possui um conselho editorial formado por representantes da comunidade acadêmica, que balizam a qualidade dos produtos editoriais.
Consoante com sua política editorial de acesso aberto, os livros publicados pela
Editora IFRN são distribuídos gratuitamente e disponibilizados no Memoria, o repositório institucional. Assim, ela busca contribuir para a difusão da produção
científica, tecnológica e artístico-cultural de servidores e estudantes da instituição,
como também da comunidade externa, nas várias áreas do saber, através de um
criterioso processo editorial.
O objetivo deste manual é, pois, contribuir para uma melhor compreensão
desse processo editorial, mediante a descrição de suas várias etapas, desde a
concepção definida pela sua política editorial e a análise das obras pelo Conselho
Editorial até à execução propriamente dita, que é levada a termo pela equipe técnica da Editora IFRN, abrangendo formalização de contrato para a transferência dos
direitos autorais, verificação antiplágio, revisão linguístico-textual e normalização,
criação do projeto gráfico e diagramação, solicitação de ISBN e elaboração da
ficha catalográfica, impressão e/ou disponibilização dos livros no repositório institucional, além da distribuição e do lançamento das obras.
Dessa forma, o manual está dividido em cinco partes, sendo a primeira esta
introdução. Antes de passar à descrição das várias etapas do processo editorial,
que constitui objeto da quinta parte, têm-se um breve histórico da Editora IFRN na
segunda parte; os principais destaques de sua política editorial, na terceira parte;
e as principais informações sobre o Conselho Editorial na quarta parte.

Manual de processos relacionados à Pesquisa, Inovação e Publicações

102

Histórico da Editora IFRN
Criada no ano de 2005, ainda como Editora do CEFET-RN (Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, a atual Editora IFRN é uma das pioneiras
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, constituindo-se
como um dos principais veículos de difusão da produção científica, tecnológica e
artístico-cultural da instituição. Ao longo de sua primeira década de existência, a
Editora publicou uma média de 11 livros por ano, conforme disposto no Gráfico 1.
Gráfico 1 - Publicações de 2005 a 2017

Fonte: Editora IFRN

A partir de 2016, buscando firmar-se como uma editora universitária de qualidade e visando manter uma produção compatível com o crescimento institucional,
a Editora passou por uma reestruturação. As ações, de caráter político e administrativo, tinham como objetivo alavancar um processo de melhorias, envolvendo o
dimensionamento da capacidade de produção, a profissionalização da equipe, a padronização de processos e a definição das linhas editoriais, entre outros aspectos.
Inicialmente, interrompeu-se o fluxo contínuo de recebimento de obras, pois
um grande número de originais chegava à Editora e aí ficava por muito tempo, sem
que fosse possível dar vazão à demanda devido à insuficiência de pessoal. Por
isso, a equipe, que contava com apenas um diagramador e dois estagiários (diagramação e revisão textual), foi reforçada com uma coordenadora formada em
administração e uma assessora na área de comunicação técnico-científica, além
de mais um estagiário (administração), e foram realizadas ações de capacitação
da equipe, como a participação em cursos técnicos e eventos na área de editoração científica.
A seguir, tendo em vista uma melhor compreensão do processo de editoração, foi construído o fluxo editorial com etapas bem definidas, de modo a permitir
a identificação dos responsáveis e o acompanhamento do trabalho, além do cum-
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primento dos prazos previamente estabelecidos. Paralelamente, foi formada uma
comissão para discutir a política editorial, visando à elaboração de um documento
norteador, incluindo desde princípios, objetivos e diretrizes de atuação da Editora
e do Conselho Editorial, até a definição de suas linhas editoriais, entre outras questões relacionadas à cessão de direitos autorais, tiragem e distribuição das obras.
Uma vez aprovada a política editorial, a Editora estava pronta a trabalhar com
editais para a seleção dos livros a serem publicados, de acordo com sua capacidade, e o passo seguinte foi a reconstituição do Conselho Editorial, que passou a
contar com 16 membros titulares e respectivos suplentes, com distintas representações da comunidade acadêmica interna e externa.
Nesse ínterim, também foram aperfeiçoadas rotinas, como os mecanismos
de acompanhamento do fluxo editorial, através da construção de uma planilha
padrão unificada com atualização semanal. Posteriormente, essa planilha evoluiu
para o desenvolvimento e criação de um módulo no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), pelo qual é possível gerenciar o processo editorial.
No Gráfico 2, pode-se visualizar o quantitativo de publicações nos anos seguintes à reestruturação, ressaltando que o ano de 2016 foi atípico em razão do
grande volume de obras pendentes de anos anteriores.
Gráfico 2 - Publicações de 2016 e 2017

Se a construção do fluxo editorial serviu para orientar o processo de editoração,
permitindo a identificação dos responsáveis, a supervisão do trabalho e o cumprimento de prazos, a definição da política editorial, por sua vez, delimitou a atuação
da editora e ajudou a padronizar os processos. Assim, foi possível a organização da
documentação da Editora, com a regularização de documentos pendentes de conferência e/ou assinatura e a revisão dos termos de autorização das publicações,
dentre os quais o contrato de cessão de direitos autorais. Já o Conselho Editorial
foi reorganizado, com a designação dos membros para o biênio 2017-2019, e passou a se reunir periodicamente, podendo colaborar mais efetivamente.
Em se tratando de processos comunicativos, convém mencionar a criação
de uma nova logomarca, a elaboração de materiais de divulgação e a atualização
das informações sobre a Editora no Portal do IFRN na Internet (http://portal.ifrn.
edu.br/pesquisa/editora), com destaque para a construção da linha do tempo de
publicações, com disponibilização do acesso às obras em formato digital no repositório institucional, e o lançamento do Catálogo dos 12 anos.
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Por último, mas não menos importante, em consequência da política de acesso aberto às publicações, foi reduzida a tiragem das obras impressas, passando
de 500 para 200 exemplares. Além de diminuir custos com impressão, essa tiragem atende às demandas de distribuição e possibilita melhor gestão do estoque.

Política Editorial
A Política Editorial da Editora IFRN, elaborada por comissão constituída por
representantes da comunidade acadêmica e discutida no âmbito dos órgãos colegiados da instituição, foi aprovada pela Resolução nº 46/2017-CONSUP, de 18 de
agosto de 2017. O documento, dividido em seis partes, trata de princípios, objetivos e diretrizes de atuação da Editora, competências e fluxo editorial, composição
e atribuições do Conselho Editorial, linhas, coleções e selos editoriais, recursos
financeiros, direitos autorais e distribuição, entre outras disposições.
De acordo com o Art. 2º, constituem princípios básicos norteadores da ação
da Editora IFRN: a contribuição para o desenvolvimento da ciência, educação e
tecnologia; o estímulo à prática da leitura; a divulgação do conhecimento gerado no IFRN, inclusive por meio de parcerias com outras editoras e organismos
nacionais e internacionais; o compromisso com a qualidade editorial do material
publicado, tanto no que diz respeito a sua apresentação gráfico-visual quanto a
seu conteúdo; e o caráter público e institucional, vedando-se, em qualquer produto
editorial, a publicidade que, direta ou indiretamente, caracterize promoção pessoal
de autoridade ou de servidor público.
Para efeito das publicações sob a responsabilidade da Editora IFRN, conforme o Art. 1º, §1º, consideram-se como produtos editoriais apenas os materiais
produzidos e veiculados em formato de livro impresso ou digital, circunscritos nas
linhas editoriais definidas no Art. 11 do mesmo documento, a saber:
I.
II.
III.
IV.

V.

Acadêmica - textos inéditos oriundos de pesquisas acadêmicas (teses, dissertações e monografias);
Técnico-Científica - obras de divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos que não tenham caráter precipuamente didático;
Apoio Didático - Pedagógico - obras voltadas para o suporte às diversas
práticas pedagógicas desenvolvidas nos ambientes de educação formal e
informal, sobretudo às ações de ensino, pesquisa e extensão;
Artístico - Literária - obras centradas no universo das artes em suas diversas linguagens, a saber: o artesanato, a pintura, o teatro, a dança, o cinema,
a fotografia, a escultura, a música etc., bem como textos literários em verso
e/ou em prosa de autores brasileiros (exceto potiguares, uma vez que estes devem ser contemplados na linha editorial constante do inciso V) e estrangeiros (desde que traduzidos para a língua portuguesa ou produzidos
em edições bilíngues);
Cultural Potiguar - obras que exploram os diversos elementos da cultura do
estado do Rio Grande do Norte, nas diferentes linguagens artísticas (dança, teatro, cinema, literatura, folclore, artesanato, música etc.).
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Em relação à primeira linha editorial, convém ressaltar que a Editora IFRN não
publica teses, dissertações e monografias em formato original, por isso, ao ser
submetido para publicação, o texto inédito oriundo de pesquisas acadêmicas, em
conformidade com o previsto no Art. 12, deverá ser reformulado pelo(s) autor(es)
ou organizador(es) da obra, observando as seguintes orientações:
I.

O texto deve visar a um público leitor mais amplo, não se restringindo,
portanto, ao campo estritamente acadêmico;
II. Devem ser eliminados os excessos de aparato teórico e crítico, próprios
de um trabalho de tese, dissertação ou monografia;
III. Devem ser eliminados, ainda, resumo e abstract, excesso de citações,
biografia e outros itens específicos desses trabalhos;
IV. Devem ser evitados anexos e apêndices extensos.
Conforme estabelece o Art. 13, a disposição das publicações nas linhas editorias acima definidas não impede a criação de coleções e selos específicos, desde
que com estas guardem alguma relação, sendo essa criação de inteira responsabilidade da Editora. Entende-se por coleção um conjunto de obras que contribui
para divulgação do conhecimento sobre um determinado objeto de pesquisa ou
que contém características semelhantes entre si. Já o selo constitui uma marca criada para lançar produtos específicos de um segmento, visando estabelecer
uma conexão especial com o público leitor.
Em consonância com o disposto no Art. 14, as publicações da Editora IFRN
realizam-se de acordo com a programação orçamentária do IFRN, podendo também ocorrer em colaboração com outros órgãos ou unidades do IFRN, bem como
através de contratos ou convênios com outras editoras ou instituições de natureza pública ou privada e agências de fomento à pesquisa. Em vista disso, as
obras impressas ou digitais são distribuídas gratuitamente, não podendo ser comercializadas, salvo em casos excepcionais julgados pelo Conselho Editorial e,
se necessário, mediante parecer jurídico, conforme previsto no Art. 16 do mesmo
documento. Trata-se, por exemplo, de casos em que a impressão do livro seja feita
com recursos do próprio autor ou de outras fontes não oriundas do IFRN.
Visando à democratização do acesso ao conhecimento produzido, todas as
publicações impressas também terão versões digitais, que são disponibilizadas
no repositório institucional. Para tanto, o(s) autor(es) ou o(s) organizador(es) da
obra publicada pela Editora IFRN cede(m) os direitos autorais sobre a obra, por
meio de termo, em que os transfere(m) gratuita e definitivamente para o IFRN em
regime de exclusividade por um período de cinco (5) anos, conforme se lê no Art.
17 da Política Editorial:
A cessão e transferência dos direitos autorais da obra publicada pela
EDITORA IFRN, dará total quitação na assinatura do termo celebrado
entre o IFRN e o autor/organizador, mediante o qual renunciarão a todo
e qualquer eventual direito de reclamação de qualquer remuneração,
reembolso ou compensação de natureza comercial, além da aqui já prevista.
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Conselho Editorial
De acordo com o Art. 7º da Política Editorial, o Conselho Editorial é o órgão de
caráter consultivo, responsável pelo acompanhamento das ações da Editora IFRN,
sendo formado por gestores e pesquisadores, num total de 16 membros titulares
e seus respectivos suplentes, distribuídos da seguinte forma:
I. Oito representantes dos servidores do quadro efetivo do IFRN;
II. Dois pesquisadores externos ao IFRN, sendo um brasileiro e um estrangeiro;
III. Dois membros da equipe da Editora IFRN, sendo um o Coordenador da Editora e o outro o Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, que presidirá o Conselho;
IV. Dois membros da equipe gestora do IFRN, sendo um da Pró-Reitoria de
Ensino e outro da Pró-Reitoria de Extensão;
V. Dois representantes do Comitê de Pesquisa e Inovação (COPI) do IFRN.
São atribuições do Conselho, nos termos do Art. 9º da Política Editorial:
I. Analisar os pareceres das obras submetidas para publicação pela Editora
IFRN;
II. Acompanhar a política editorial da Editora IFRN;
III. Elaborar e aprovar o regimento interno do Conselho;
IV. Apoiar a Editora IFRN na implementação de ações diversas;
V. Auxiliar a Editora IFRN na tomada de decisões e articulações, quando
necessário;
VI. Aperacionalizar as reuniões periodicamente;
VII. Regulamentar, propor e autorizar as diretrizes para o estabelecimento de
contratos em coedição com autores, editoras e/ou instituições públicas
ou privadas, visando publicações conjuntas;
VIII. Aprovar a publicação de obras em coedições;
IX. Liberar as obras para impressão, acabamento, divulgação e lançamento;
X. Incentivar a divulgação em cada área da produção do corpo docente e
discente vinculadas às linhas editoriais constantes neste documento;
XI. Deliberar sobre reimpressão ou reedição de uma obra.

Processo Editorial
O fluxo editorial por que passam as obras publicadas pela Editora IFRN consta do Art. 6º da Política Editorial, abrangendo as distintas etapas do processo editorial, a saber:
I.
II.
III.
IV.
V.

Submissão e classificação da obra a ser publicada, através de editais ou
parcerias, mediante critérios previamente definidos;
Aplicação de ferramentas para detecção de plágio na obra;
Análise e emissão de parecer sobre a obra por especialista da área;
Validação pelo conselho editorial para publicação da obra;
Celebração do termo de cessão de direitos autorais entre o IFRN e o(s)
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autor(es)/organizador(es) da obra;
VI. Revisão linguístico-textual da obra;
VII. Produção gráfica e diagramação da obra, conforme especificações da
equipe técnica;
VIII. Elaboração da ficha catalográfica da obra;
IX. Solicitação do registro ISBN (International Standard Book Number) para a
obra;
X. Impressão do boneco (layout preliminar mostrando a posição das ilustrações, textos e outros elementos, conforme aparecerão no produto impresso), se for o caso;
XI. Realização de correções e ajustes na obra antes da finalização;
XII. Análise final e liberação da obra para impressão e/ou publicação;
XIII.Impressão definitiva da obra, se for o caso;
XIV. Lançamento e distribuição da obra;
XV. Depósito da obra no repositório institucional e envio à Biblioteca Nacional.
Na Figura 1, tem-se o fluxograma do processo editorial, com a indicação das
etapas percorridas pelo livro, passando pelas três instâncias envolvidas no fluxo:
autor(es), editora e conselho editorial.
1. Submissão das Obras
Buscando contribuir com a produção e a disseminação do conhecimento nas
mais diversas áreas, como também com a democratização do acesso ao apoio
institucional para publicações de livros em formato impresso e/ou eletrônico, a
submissão de obras para publicação pela Editora IFRN é feita por meio de editais,
que estabelecem as normas para apresentação e seleção das propostas.
Figura 1 – Fluxograma do Processo Editorial da Editora IFRN
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PROCESSO
EDITORIAL
FLUXOGRAMA: PUBLICAÇÃO DE OBRA PELA EDITORA IFRN
AUTOR(ES)
Submissão da
obra por edital

Análise
preliminar

Antiplágio

CONSELHO EDITORIAL

SIM

Envio ao
conselho

Envio ao(s)
pareceristas

Envio de
parecer

Análise
de mérito

Envio ao
conselho

NÃO
NÃO FAVORÁVEL

ENVIO PARA APROVAÇÃO
DO AUTOR

Aprovado

Revisão
linguística,
textual e
normalização

FAVORÁVEL

Assinaturas
dos termos
necessários

APONTAMENTOS PARA CORREÇÃO

Correção
Revisão

SIM

Diagramação

ENVIO PARA APROVAÇÃO DO AUTOR

Aprovado

APONTAMENTOS
PARA CORREÇÃO

Correção
Diagramação

CORRIGIDO

Portanto, para publicar pela
Editora IFRN, ﬁque atento, os
editais serão lançados pela
Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pró-Rei
Inovação.

Solicitação
de ISBN

SIM
ENVIO PARA
APROVAÇÃO
DO AUTOR

Impressão
de boneco

Tipo de
obra

IMPRESSO

“

A Editora IFRN visa promover
a publicação da produção de
servidores e estudantes deste
Instituto, bem como da
comunidade externa, nas
várias áreas do saber,
abrangendo edição, difusão e
ab
distribuição dos seus produtos
editoriais, conforme ﬂuxo
editorial próprio.

“

INÍCIO

EDITORA

Solicitação
de ﬁcha
catalográﬁca

E-BOOK

Aprovado

APONTAMENTOS
PARA CORREÇÃO

Validação pelo
conselho

Correção
Diagramação

SIM

Envio para
gráﬁca

Distribuição:
- Bibliotecas dos
campi
- Acervo físico da
editora
- Biblioteca
Nacional

IMPRESSO

Tipo de
obra

E-BOOK
Submissão da
obra no
repositório
institucional

Lançamento

FIM!

Manual de processos relacionados à Pesquisa, Inovação e Publicações
Contato:
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol. CEP: 59015-300, Natal-RN.
Fone: (84) 4005-0792 | E-mail: editora@ifrn.edu.br

109

Trata-se de editais abertos anualmente, para atendimento da demanda geral, que inclui não apenas servidores, estudantes e colaboradores do IFRN, mas
também a comunidade externa. Cada autor e/ou organizador de obras poderá
concorrer com apenas um original, isto é, seu nome não poderá aparecer em mais
de uma obra submetida ao respectivo edital, devendo, pois, estar atento para não
submeter mais de uma obra ao certame, sob pena de ser excluído do processo de
seleção. Da mesma forma, cada autor e/ou coautor, organizador e/ou coorganizador poderá aparecer somente em até dois capítulos na mesma obra (coletânea),
como autor ou coautor; e, caso o original possua prefácio ou posfácio, este não
deverá ser feito por algum autor, coautor, organizador ou coorganizador da obra.
Em cada edital, dispõe-se previamente um determinado quantitativo de vagas
de acordo com a capacidade de produção anual da Editora, para publicação de
obras originais e inéditas, de autoria individual ou coletiva, as quais serão submetidas à avaliação e à aprovação do Conselho Editorial. E, para dar oportunidade aos
pesquisadores de todas os campos do saber, o quantitativo disposto para a seleção das obras a serem publicadas está distribuído de modo a contemplar todas
as grandes áreas constantes da tabela de áreas do conhecimento do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão ligado ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para incentivo à pesquisa no Brasil,
a saber: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da
Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; e Linguística, Letras e Artes.
Caso não se apresente proposta de publicação em alguma(s) das grandes
áreas determinadas, ocorrerá o remanejamento da(s) respectiva(s) vaga(s) para
outra(s) área(s) de conhecimento em que a demanda seja maior. Em todo caso,
independentemente da área, toda e qualquer obra submetida ao certame deve,
obrigatoriamente, estar inserida em uma das cinco linhas editoriais da Editora
IFRN: acadêmica, técnico-científica, apoio didático-pedagógico, artístico-literária
ou cultural potiguar, e os textos devem ser apresentados como originais estruturados no formato de livro, conforme critérios estabelecidos no item 3.31 da NBR
6029 Informação e documentação – livros e folhetos da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
Pode haver, ainda, a recepção de obras, para publicação pela Editora IFRN, por
meio de parcerias firmadas com outras instituições e editoras com critérios definidos, em consonância com objetivos institucionais, através de instrumento próprio.
É de inteira responsabilidade da Editora IFRN, a criação de coleções e selos, nos
termos do parágrafo único do Art. 11 de sua Política Editorial, para o atendimento
dessas demandas próprias.
Outras iniciativas editoriais para a recepção de obras são as chamadas, prêmios e séries, como Professus Litteratus, a qual compreende obras de caráter singular que contribuem para o conhecimento da história da educação profissional e
do IFRN. Com isso, busca-se valorizar e socializar a qualidade da produção acadêmica, além de prestar o devido reconhecimento àqueles servidores e/ou colaboradores cuja atuação tem sido importante para o desenvolvimento institucional.
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1.2 Antiplágio
Às obras submetidas como propostas de publicação pela Editora IFRN são
aplicadas ferramentas para detecção de plágio, entendendo-se plágio como
cópia total ou parcial das ideias de outras pessoas sem a devida citação da fonte,
inclusive quando se trata da repetição de informações por parte do mesmo autor
em obras diferentes, o que vem a se caracterizar como autoplágio.
Existem vários softwares que podem ser utilizados para verificar a ocorrência de plágio, os quais analisam arquivos em diversos formatos e apresentam
relatórios. Atualmente, a Editora IFRN vem trabalhando com o iThenticate – Prevent Plagiarism in Published Works, que permite o reconhecimento de plágio em
trabalhos acadêmicos, no formato Word, PDF etc., aceitando arquivos de até 400
páginas. A seguir, apresenta-se um breve tutorial para uso desse software, cuja
tela inicial se vê na Figura 2.
Figura 2 - Tela inicial do iThenticate

Fonte: iThenticate.com

Inicialmente, faz-se o login no site, no canto superior direito da página, com o
nome de usuário e senhas cadastrados. Em seguida, no canto superior esquerdo,
seleciona-se a opção “Fazer o upload de um Arquivo”, para enviar um documento.
Para proceder ao cadastramento do arquivo no sistema, são solicitados dados básicos como título do documento e autores. Após o preenchimento, basta
esperar que o sistema conclua a investigação.
Após a conclusão da investigação, o sistema mostra os relatórios em lista,
apontando a porcentagem de plágio detectada em cada material. O próprio software indica os percentuais encontrados, representando, por meio de cores, os totais agravantes ou não. Os percentuais de até 50% ficam marcados em cinza e os
percentuais acima de 50% ficam marcados em azul.
Apesar da indicação do programa, a verificação do plágio deve ser feita manualmente, atentando para as particularidades de cada arquivo. Para proceder à verificação, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a porcentagem indicada
para o arquivo que se deseja verificar. Feito isso, outra aba se abrirá no navegador.
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Para a verificação manual, deve-se clicar em cima de cada ocorrência que se
deseja verificar. Esse comando abrirá uma caixa de diálogo que permite comparar
o conteúdo do material apresentado para publicação com o conteúdo encontrado
na Internet. É preciso ficar atento à coluna no canto direito da página, que indica
as correspondências encontradas e a respectiva porcentagem. Nesse momento,
deve-se verificar onde se encontram os materiais semelhantes.
A título de exemplo, podem-se citar casos de submissões de livros à Editora
IFRN na linha editorial acadêmica – textos inéditos oriundos de pesquisas acadêmicas (teses, dissertações e monografias) –, nos quais é comum encontrar
índices de semelhança superiores a 65%, sendo que os locais encontrados são os
repositórios das instituições de ensino às quais a pesquisa está vinculada. Nesse
caso, deve-se analisar a ocorrência, verificando a autoria do trabalho acadêmico e
a autoria da proposta de livro, o site hospedeiro (se realmente é repositório), como
também a linha editorial à qual foi submetida a proposta de publicação.
Outra questão importante a observar diz respeito às construções linguísticas
semelhantes que o software indica como plágio.
Note-se que o software fez associação de plágio com uma oração reconhecida em outro material. Esse tipo de associação não é raro. Cabe ao usuário verificar
a porcentagem indicada pelo software, que, nesse caso, não deve ultrapassar 2%
(caso não se trate de repositório), e a pertinência da indicação.
Quando as fontes indicadas pelo software como plágio excederem 50%, uma
vez confirmada a diferença entre a autoria do trabalho acadêmico e a autoria do
texto proposto, verificando-se o site onde está hospedado o texto encontrado e
a linha editorial à qual foi submetida a proposta de livro, esta configura-se como
plágio, e, então, devem ser tomadas as medidas cabíveis.
1.3 Análise da Obra
Tendo passado pelo crivo do aplicativo para detecção de plágio, a obra segue
para análise, que é dividida em dois tipos: análise preliminar e análise de mérito.
A análise preliminar é feita pela equipe técnica da Editora IFRN e, como indica
o próprio nome, consiste em uma análise preliminar dos originais apresentados,
avaliando-se o atendimento às normas do edital. Assim, são analisadas, considerando aspectos formais e linguísticos previamente estabelecidos, conforme quadro de avaliação constante do Anexo III. Nessa fase, que é apenas classificatória e
não cabe recursos, as obras são classificadas em ordem decrescente, por área de
conhecimento, de acordo com a pontuação obtida, na quantidade de até o dobro
das vagas definidas para cada área no respectivo edital.
Em seguida, vem a análise de mérito, que é eliminatória e também não cabe
recursos. As obras classificadas na fase preliminar, totalizando duas vezes o número de vagas definidas no edital, são, então, encaminhadas para o Conselho Editorial, que as enviará para especialistas da respectiva área, selecionados dentre os
que compõem o banco de avaliadores vinculados a instituições da Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica, como também de universidades brasileiras e estrangeiras.
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No processo de avaliação dos originais, fica garantido o anonimato de autores/organizadores e pareceristas. Os pareceristas ad hoc analisam a obra em
modo peer e blind review e emitem parecer recomendando ou não sua publicação,
considerando, entre outros aspectos pertinentes, as seguintes questões:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

O assunto tratado no livro é relevante para ser veiculado pelo IFRN?
O título é atrativo e reflete, clara e suficientemente, o conteúdo do livro?
A apresentação, a organização e o conteúdo do livro estão dispostos de
maneira clara e objetiva?
A introdução faz uma revisão sobre o tema abordado, apresenta justificativa e deixa evidente o objetivo do livro?
As ilustrações e tabelas por ventura existentes no livro são necessárias e
pertinentes, estão adequadamente posicionadas e possuem as devidas
remissões no texto?
No caso de haver figuras, estas são ilustrativas e apresentam boa qualidade para reprodução?
As referências são necessárias, adequadas, atualizadas e coerentes com
as autorias das citações?
As normas da ABNT estão atualizadas?
O trabalho contribui para o enriquecimento do acervo já produzido na respectiva área?
Visando melhorar a qualidade acadêmica do texto, há necessidade de
acréscimo de mais alguma parte que seja relevante para o desenvolvimento do tema ou de redução ou retirada de alguma parte do livro que não
esteja contribuindo para seu desenvolvimento?

Quando se tratar de obra literária, são observados outros aspectos peculiares,
conforme questões a seguir:
•

•

•

•

•

Considerando seus aspectos comunicativos e formais, a obra se insere
adequadamente no gênero literário no qual foi construída, se prosa, poesia, ensaio, romance, contos, crônicas etc.?
No que diz respeito a aspectos tipológicos do texto, há coerência na organização textual, como a estruturação do conflito-base e de seu desenvolvimento e solução, no caso de obra narrativa, ou a articulação lógica, no
caso de obra dissertativa-argumentativa, ou ainda a disposição de versos
e estrofes, no caso de obra poética?
Quanto ao desenvolvimento e à progressão temática da obra, a estratégia
apresentada pelo autor para o percurso cognitivo do leitor é válida e interessante?
Levando em conta a estrutura textual global, a semântica e a sonoridade
das palavras, os tipos, os registros e as figuras de linguagem, entre outros
aspectos linguísticos empregados pelo autor para compor a obra, há pertinência no uso de tais recursos para produzir sentidos literários no texto?
A obra não apresenta problemas de redação, repetições injustificadas
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•
•

•

•
•

nem possibilidades de erros de interpretação quanto ao que o autor quis
expressar, em decorrência de inabilidade no manejo da linguagem?
A obra possui relações com a cultura e a tradição literária, sejam estas
universais, nacionais, regionais ou populares?
Em relação ao estilo do autor, observam-se elementos que tornam a obra
original, autêntica e cativante, tais como: humor, poesia, simplicidade, delicadeza, leveza, suavidade, singeleza, agilidade, ludicidade, fluidez, irreverência, crítica, acidez etc.?
A obra contribui para a difusão de valores éticos, como o respeito às diferenças, a solidariedade, a amizade, a esperança, a lealdade, a honestidade,
a denúncia de injustiças, a dignidade da pessoa etc.?
A obra oferece contribuição no sentido da construção ou do resgate de
valores estéticos?
Visando melhorar a qualidade literária do texto, há necessidade de acrescentar ou retirar alguma parte do texto ou promover-lhe alterações ou adequações?

O Conselho Editorial receberá o parecer e analisará caso a caso, determinando a aprovação definitiva da obra para entrada no fluxo editorial ou não. Caso julgue necessário, quando houver discrepância entre os dois (2) pareceristas, mais
um (1) parecerista, também ad hoc, poderá ser consultado para dirimir dúvidas
em relação ao julgamento da obra. Assim, os pareceres apenas dão suporte ao
Conselho Editorial, reservando-se a este colegiado a decisão final sobre a publicação ou não do livro. Nessa decisão, além do parecer, consideram-se a viabilidade
técnica e a relevância da obra, assim como o atendimento às diretrizes da Política
Editorial da Editora IFRN e às normas do edital.
1.4 Assinatura do Termo de Cessão de Direitos Autorais
Os direitos autorais compreendem um conjunto de normas legais e prerrogativas morais e patrimoniais sobre as criações do espírito, expressas por quaisquer
meios ou fixadas em quaisquer suportes, tangíveis ou não, que são devidos aos
criadores de obras intelectuais. Em vista disso, para viabilizar a publicação das
obras pela Editora IFRN, uma vez realizada a seleção definitiva dos originais, procede-se à celebração do contrato de cessão de direitos autorais (cf. modelo no
Anexo IV) entre o(s) autor(es)/organizador(es) de cada obra e o Instituto Federal,
que passa a ser o detentor dos direitos autorais das obras por um período de cinco
(5) anos, mediante a assinatura do termo por ambas as partes.
1.5 Revisão Linguístico-Textual e Normalização
Seguindo o fluxo, após a assinatura do termo de cessão de direitos autorais,
tem início a revisão dos originais, que é feita pela equipe da Editora IFRN. Trata-se
de um processo criterioso no qual o texto é revisado em seus aspectos ortográficos, morfológicos, sintáticos e semânticos, buscando deixá-lo mais fluido, claro,
coerente e coeso. Não se trata de propor mudanças no conteúdo da obra, mas
tão-somente de sugerir melhorias no texto, do ponto vista linguístico e da normalização, procurando expressar as ideias da melhor forma possível. As sugestões
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do revisor são apreciadas pelo autor, podendo ser acatadas ou não. Caso haja
alguma objeção do autor às modificações sugeridas pela equipe de revisão, a obra
volta para os devidos ajustes. Se não houver necessidade de alterações, as obras
seguem para a próxima etapa.
1.6 Criação do Projeto Gráfico e Diagramação
Após a revisão, a obra segue para definição do projeto gráfico e diagramação. Nessa etapa, sob a responsabilidade da equipe de diagramação da Editora
IFRN, cria-se todo o design e projeto gráfico do livro, que inclui a arte da capa, a
disposição dos tipos e tamanhos da fonte, títulos de capítulos, itens e subitens,
recuos, margens, rodapés, extensão da mancha gráfica etc. Busca-se realizar esse
trabalho em contato com o autor, de modo a garantir que o projeto gráfico esteja
de acordo com o teor da obra. Uma vez concluído esse processo, a obra é enviada
ao autor para que este aprove o projeto criado, podendo ainda opinar e interferir
visando aperfeiçoar o trabalho.
1.7 Solicitação de ISBN e elaboração da Ficha Catalográfica
Concluída a etapa de produção do livro, este segue para os devidos registros,
com a solicitação do ISBN (International Standard Book Number) junto ao órgão
competente e a elaboração da ficha catalográfica da obra por profissional de biblioteconomia.
O ISBN é o sistema mundial de registro de livros, que identifica numericamente o livro segundo o título, autor, país e editora, obrigatório para livros desde 2003,
conforme a Lei nº 10.753/2003 (Política Nacional do Livro). No Brasil, o sistema
é representado pela Fundação Biblioteca Nacional desde 1978, que concede o
registro mediante requisição de uma editora. É importante ressaltar que a Editora
IFRN só concede o ISBN para obras a partir de 49 páginas, conforme disposto no
art. 5º inciso II da Política Editorial já referida.
Ressalte-se que o registro ISBN é solicitado para cada tipo de obra. Assim, se
um mesmo título é editado em formato e-book e impresso, possuirá dois registros
de ISBN. Após os registros das obras, elas estão parcialmente finalizadas, sendo
enviadas novamente ao Conselho Editorial.
1.8 Finalização e validação da obra pelo Conselho Editorial
Nessa etapa, o livro é finalizado em formato eletrônico, passando ainda por conferência técnica e pela validação do Conselho Editorial para a publicação da obra.
No caso de ser publicado também em formato impresso, o arquivo segue
para impressão do boneco, a ser conferido pelo autor. Caso haja correções a serem feitas, volta para a equipe de diagramação. Após o fechamento do arquivo, a
obra segue para impressão definitiva. Os serviços de impressão são contratados
pela Editora IFRN por meio de licitação, levando em consideração as especificações de cada obra.
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1.9 Distribuição das Obras
Visando disseminar e dar acesso desse conhecimento à comunidade em geral, os livros publicados pela Editora IFRN, seja em formato eletrônico ou impresso, são disponibilizados no Memoria, o repositório institucional. Além do depósito
da obra no repositório institucional para acesso aberto a toda a comunidade, as
obras impressas são distribuídas da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•
•

Três livros para as bibliotecas dos campi do IFRN (21), totalizando 63
exemplares;
Dois livros para a Biblioteca Nacional, a fim de compor o Depósito Nacional4, conforme as Leis nºs. 10.994, de 14/12/2004, e 12.192, de 14/01/2010;
Dois livros para o acervo físico da Editora IFRN;
O mínimo de 10 livros para o evento de lançamento;
O máximo de 20 livros para cada autor ou organizador do livro, respeitada
a quantidade específica de autores/organizadores; e
O máximo de cinco livros para cada coautor do livro, respeitada a quantidade específica de coautores;
O mínimo de 20 livros para o estoque da Editora do IFRN, destinados para
ações de promoção em eventos nacionais e internacionais, bem como
para doação a bibliotecas de universidades e institutos do país, conforme
demanda, entre outros casos.

Os interessados na doação desses produtos editoriais devem preencher o
formulário correspondente à solicitação: doação de livros para eventos técnico-científicos, doação de livros para bibliotecas e participação da Editora IFRN em
eventos técnico-científicos, disponíveis no Portal do IFRN (http://portal.ifrn.edu.
br/ifrn/pesquisa/editora/lateral/informacoes/doacoes-de-livros).
1.10 Evento de Lançamento
O processo editorial é coroado com o evento anual de lançamento das obras,
realizado com o objetivo de apresentar, para a comunidade acadêmica e convidados, através da exposição dos livros e com a presença de seus autores os livros
editados e publicados em formato impresso e/ou eletrônico pela Editora IFRN em
cada exercício. Com isso, pretende-se dar visibilidade às obras da Editora IFRN
que, em muito, contribuem para a disseminação do conhecimento em diversas
áreas.

4

4 O Depósito Legal é definido pelo envio de um exemplar de todas as publicações produzidas em território
nacional, por qualquer meio ou processo e tem como objetivo assegurar a coleta, a guarda e a difusão da produção intelectual brasileira, visando à preservação e à formação da Coleção Memória Nacional. Nele estão
inclusas obras de natureza bibliográfica e musical.
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