SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA LTDA. INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA -IESP
RESOLUÇÃO SESP Nº 10/ 09 de maio de 2016.

Dispõe sobre as Normas Para Publicação de Livros, EBooks e Similares para o corpo docente do Instituto de
Educação Superior da Paraíba IESP

Resolução da Sociedade de Ensino Superior da Paraíba Ltda nº 10/2016 dispõe sobre a

aprovação das Normas para Publicação de Livros, E-Books e Similares do Instituto de
Educação Superior da Paraíba – IESP.
Art. 1º – Aprova as Normas Para Publicação de Livros, E-Books e Similares do IESP,
que define as normas e orientações, conforme em anexo.

Cabedelo, 09 de maio de 2016

Profª Érika Marques de Almeida Lima Cavalcanti
Diretora Geral

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE LIVROS, E-BOOKS E SIMILARES
Editora UNIESP

A Editora do Centro Universitário - UNIESP tem como finalidade a publicação de livros, e-books e
similares sobre temas abordados nos cursos Tecnológicos, Graduação, e de Pós-Graduação bem como
resumos de iniciação científica e temas culturais. A seleção dos originais a serem publicados será feita
pelo Conselho Editorial da Editora UNIESP, com base em pareceres elaborados por especialistas no
tema das respectivas obras. A Editora compromete-se a informar sobre a aprovação ou não dos
originais e enviar as sugestões de modificações.
Para publicação de livros devem seguir as normas:
I Revisão dos originais
Antes de encaminhar os originais de seu texto para a Editora, o autor deve submetê-lo a uma rigorosa
revisão visando corrigir eventuais erros de linguagem e digitação e verificar se as normas editoriais
foram atendidas em todos os seus detalhes.
II Encaminhamento dos originais
Todo e qualquer original submetido à análise do Conselho Editorial da Editora Uniesp deverá ser
encaminhado por meio eletrônico,exclusivamentepara o e-mail: editora@iesp.edu.br Submissões por
correio ou pelo site da Editora serão desconsideradas.
O ato de submissão implica autorização para publicação, exclusividade e originalidade. Para tanto, o
ato de submissão de originais deve estar acompanhado de:
 Declaração de Autenticidade do Trabalho (modelo disponível no site da Editora);
 Termo de Autorização de Direitos Autorais (originalidade) - (modelo disponível no site da
Editora);
 Autorização por escrito, quando for o caso, relativa a uso de ilustrações de terceiros que não
sejam de domínio público, nos termos de legislação vigente de direitos autorais;
 Resumo em até 20 linhas;
 Área de conhecimento que se insere o livro;
 Biografia do(s) autor(es) ou organizador(es);
 Contatos (e-mail e telefones).
Observação: As obras estrangeiras serão aceitas para análise sendo de responsabilidade do autor a
tradução para língua portuguesa e revisão antes da submissão à Editora Uniesp.
III Apresentação dos originais - Normas
Os trabalhos encaminhados para publicação deverão seguir as seguintes normas:
 O original deverá seguir as normas mais recentes da ABNT;
 Formato Word, versão de compartilhamento 1997-2007 (*.doc ou *.docx);
 Redação em Arial, tamanho 12. Citações diretas longas (mais de 3 linhas) devem estar em
tamanho 10. Notas de rodapé, bem como legendas de gráficos, tabelas, ilustrações etc.
precisam estar em tamanho 10;

 Apresentar alinhamento justificado e espaçamento 1,5 no corpo do texto. Citações diretas
longas, notas de rodapé e legendas devem estar com espaçamento simples;
 Margens esquerda e superior 3cm, direita e inferior 2cm;
 O autor/organizador deve se comprometer com a Editora Uniesp a não submeter o mesmo
trabalho a outra Editora enquanto não tiver uma resolutiva da Editora UNIESP;
 Não serão aceitos trabalhos já publicados em outras Editoras, Revistas Científicas ou Mídias
digitais;
 Os trabalhos deverão ser submetidos em língua portuguesa;
 Os Livros podem ter no máximo até 03 (três) autores. Quando tratar-se de coletâneas poderá
ter até 03 (três) organizadores.
 Os Artigos publicados em Coletâneas devem ter no mínimo 10 (dez) referências;
 Resumos expandidos em Coletâneas devem ter no mínimo 06 (seis) referências;
IV Estrutura dos originais
 Capa
 Folha de rosto (Título, autoria, local e ano)
 Apresentação do autor (autores) - Biografia e fotografia
 Prefácio/Apresentação
 Sumário
 Capítulos
V Direitos autorais
Os autores de textos que serão disponibilizados on-line para acesso gratuito no site do UNIESP, não
receberão qualquer forma de pagamento pela sua publicação.
V – Responsabilidade
As opiniões expressas nos textos publicados, assim como eventuais erros e omissões, serão de
exclusiva responsabilidade dos autores, não representando o pensamento dos membros do Conselho
Editorial da Editora UNIESP.

