Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Ordem de Serviço n° 02, de 02 de setembro de 2016
O REITOR da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO

PARANÁ;
considerando a conclusão dos trabalhos da

comissão instituída

pela Portaria 1.249 de 27 de julho de 2016, a qual determina o estabelecimento de
Normas para a Gestão dos Registros ISBN e ISSN chancelados pela Universidade
Tecnológica Federal do Paraná,
RESOLVE

I.

compete à UTFPR Editora a Gestão de Registros International Standard

Book Number (ISBN) e International Standard Serial Number (ISSN)
chancelados pela Universidade, atendidas às Normas e Políticas
Institucionais vigentes;
II.

serão atribuídos ISBN exclusivamente aos materiais submetidos ao processo
editorial da UTFPR Editora, instância responsável pela chancela das
publicações, ou seja, o uso de logomarcas e créditos institucionais;

III.

serão atribuídos ISSN aos periódicos atendendo ao disposto na Política
Editorial de Periódicos Científicos da UTFPR aprovada pelo COUNI;
no caso de eventos científicos institucionais1 serão solicitados ISSN para o
título da série (Evento) e ISBN para cada Anais produzido2;
compete ao proponente do material apresentar à UTFPR Editora todas as
informações necessárias ao processo de solicitação dos registros;

IV.
V.
VI.

VII.

a UTFPR Editora tramitará as solicitações dos registros atendendo às
disposições da Agência Brasileira de ISBN e do Centro Brasileiro do ISSN;
compete à UTFPR Editora o depósito legal das obras registradas, atendendo
às Leis n° 10.994, de 14 de dezembro de 2004 e 12.192, de 14 de janeiro
2010;

VIII.

casos omissos serão decididos pelo Conselho Editorial da UTFPR Editora ou
pelo Comitê Gestor dos Periódicos Científicos da UTFPR.

CUMPRA-SE
Gabinete da Reitoria

LUIZ ALBERTO PILATTI
Reitor em Exercício

1 Eventos científicos institucionais são aqueles cuja iniciativa está vinculada a uma unidade de ensino, pesquisa
ou extensão dos Câmpus ou da Reitoria, realizado com uma periodicidade definida.
2 Não serão realizados registros de ISBN e/ou ISSN para materiais cujo conteúdo seja exclusivamente a
produção final de um Curso de Graduação ou Pós-Graduação.

