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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. 

 
 
 

De acordo com a Agência Brasileira de ISBN as publicações listadas a seguir podem 

receber a identificação, são elas: 

o agendas com texto de grande predominância de texto e/ou texto e fotografias 
(muito mais texto/conteúdo do que espaço para anotações, que tem que ser 
ínfimo, ou seja, quase nenhum); 

o anais, seminários, encontros (recebem ISBN para cada volume e recebem ISSN 
pelo título da série, que permanecerá o mesmo para todas as partes ou volumes 
da série. Quando um ISBN e um ISSN são atribuídos a mesma publicação, devem 
estar claramente identificados); 

o artigos de uma publicação em série específica (não a publicação em série na sua 
totalidade): quando os artigos individuais forem separadamente disponibilizados 
por um editor, estes estarão qualificados como publicações e receberá um ISBN; 

o aulas e cursos em vídeo somente se forem educacionais e comercializados 
(enviar o material para análise da Agência); 

o capítulos individuais separados e disponibilizados pelo editor; 
o catálogos de exposição; com textos explicativos; 
o diário de bordo vinculado estritamente a projetos educacionais – Ensino 

Fundamental; 
o discursos; 
o guias; 
o livros em fita cassete, CD, DVD (audiolivros); 
o livros impressos; 
o mapas (especificando sua escala); 
o publicação infanto juvenil (jogos e passatempos que contenham atividades 

educacionais) 
o (é obrigatório o envio de tais publicações para análise da Agência); 
o publicações em braille; 
o publicações eletrônicas, na Internet ou em suportes físicos (fitas lidas por 

máquinas, disquetes ou em CD Rom); 
o software educacional ou instrutivo; 

O que é ISBN? 

Quais são as publicações que recebem ISBN? 

Informações sobre ISBN para publicações do PPGExR  
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o relatórios (que são públicos) 
o cópias digitalizadas de publicações impressas; 
o cadernos, diários, álbum de bebê, livro de bebê... Somente receberão ISBN se 

conter textos significantes e explicativos. 
 

Segundo a Agência é obrigatório o envio de tais publicações para análise, norma 

válida desde setembro de 2014. Para solicitar o ISBN é necessário ser cadastrado na 

Agência, por isso o contato deve ser feito pela Biblioteca da Univasf. 

 
Para informações sobre publicações que não recebem ISBN acesse: 
http://www.isbn.bn.br/website/conteudo/pagina=14 
 
 

 
 

 
O ISBN deve ser escrito ou impresso, precedido pela sigla ISBN, a cada segmento 

separado por hífen. 

 

Figura 1- Apresentação do ISBN. Fonte: http://www.isbn.bn.br/website/como-e-onde-utilizar-o-isbn 

Para impressão do número do ISBN: 

o No verso da folha de rosto; 

o No pé da 4ª capa, do lado direito junto a lombada 

A atribuição do número de identificação do editor é competência exclusiva da Agência 

local, no caso do Brasil, a Fundação Biblioteca Nacional. 

  

Como e onde utilizar o ISBN? 
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