
PERGUNTAS 
FREQUENTES

EDITORA



A Editora UDESC possui 
Conselho Editorial?

Resposta: Sim, consultar: 
https://www.udesc.br/editorauniversitaria/editorial



Quais são as linhas editoriais da Editora UDESC?

Consultar a Política Editorial da Editora UDESC
RESOLUÇÃO Nº 051/2018 CONSUNI  
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2018/051-2018-cni.pdf

a) técnico-científicas; 
b) didático-pedagógicas; 
c) artístico-culturais; 
d) literárias; 
e) clássicas; 
f) histórico-comemorativas

Resposta: 



Serão objetos 
exclusivos de 

publicação, via 
edital, os livros 
de literatura.



Resposta: Sim.  

Os livros 
aprovados 
passam por 
revisão por 
pares? 

Segundo a Política Editorial:
Art. 7o: As propostas aprovadas pelo 
Conselho Editorial da Editora UDESC 
serão encaminhadas à consultoria Ad hoc, 
externa, para a avaliação do conteúdo. 
Parágrafo Único — Estão dispensados 
dos referidos pareceres e votos:  
a) obras contempladas com financiamento 
externo por órgão ou agência de fomento; 
b) anais de eventos científicos 
vinculados à UDESC; 
c) obras adaptadas de dissertações 
e teses aprovadas por banca; 
d) obras oriundas de relatórios 
de ensino, pesquisa e extensão 
aprovados no âmbito da UDESC; 
e) obras histórico-comemorativas da UDESC.



Qualquer 
pessoa, independente 
da vinculação universitária, 
pode submeter livro 
à Editora UDESC 
para ser avaliado?

Resposta: Sim. 
Basta enviar o original à  
editora@udesc.br e solicitar a 
avaliação pelo Conselho Editorial.



Como deve ser 
feita a submissão 
do material para ser 
avaliado e o que se 
deve encaminhar 
junto com o pedido 
de avaliação?

Resposta: A submissão  
se dá em fluxo contínuo.  

Inicialmente, o autor  
deverá encaminhar: 

a) o original do livro no word;

b) preencher o formulário para 
“PROPOSTA DE PUBLICAÇÃO” 
disponível para download 
no site da editora; e 

c) a forma de publicação desejada 
(se impressa e/ou e-book). 



Para formatar o seu livro para ser analisado consultar: 
Manual de publicação da Editora UDESC: instruções e procedimentos
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/10531/manual_conteudo_16176421564518_10531.pdf

Para livros adaptados de 
dissertação de mestrado 
e/ou tese de doutorado, 

encaminhar também 
o arquivo em PDF da 
dissertação e/ou tese, 

ou o link de publicação.



Qual o prazo 
estimado 
entre a data 
de aprovação do 
livro e a 
publicação em si?

Resposta: 

Cerca de um 

ano. Quando 

envolve Ad hoc 

pode demorar 

um pouco mais. 



O livro impresso 
demora mais para 
ser publicado do 
que o e-book?

Resposta: Sim, 
pois depende de 
processo licitatório 
para a contratação 
de gráfica.



O processo 
editorial é 
gratuito? 
Ou prevê 
algum custo, 
investimento,  
em quais  
situações e de 
exatamente 
quanto?

Resposta:  
Sim o processo 

editorial é gratuito. 
O único custo 
repassado aos 

autores é o custo 
do ISBN que, em 

2021, é de R$ 
58,00 (cinquenta 
e oito reais) para 

cada uma das 
versões solicitadas 
(impressa e e-book 

= 2x58,00.) 



A Editora UDESC se 
responsabiliza pela 
solicitação do ISBN? 
Resposta: Pela 
solicitação sim; pelo 
pagamento não.



A Editora  
UDESC se 

responsabiliza 
pela elaboração 

da ficha 
catalográfica?

Resposta: Sim, 
em conjunto 

com a Biblioteca 
Central da 
UDESC. É 
gratuito.



A Editora UDESC 
se responsabiliza 
pelo DOI no 
e-book?

Resposta: Sim, em 
conjunto com a 
Biblioteca Central 
da UDESC. É 
gratuito.



A publicação da versão final, caso 
aprovado, dá-se apenas sob for-
ma de e-book? 
Resposta: Não. A forma de publi-
cação, inicialmente, é a critério 
do autor interessado. A forma 
de publicação deve ser especifi-
cada junto à solicitação de ava-
liação da obra pelo Conselho 
Editorial. O autor solicita a pu-
blicação na forma impressa e/ou 
e-book. O Conselho Edito-
rial define o(s) formato(s) 
mais adequado(s).



Quantos exemplares 
são impressos?

Resposta: Caso seja 
aprovado na forma 
impressa, geralmente 
são impressos 500 
exemplares de cada 
obra, sendo que 80% 
serão entregues ao 
autor e 20% ficam 
para a Editora. 



Resposta: A Editora 
UDESC não distribui os 
exemplares impressos, 

eles são entregues 
aos autores. 

A Editora 
UDESC 
também 
não vende 
livros, pois 
não possui 

livraria. 
Nossos 

exemplares 
são doados.

Como é feita 
a distribuição 
dos exemplares 
impressos?



As obras 
impressas 
podem ser 
vendidas? 

Resposta: A 
recomendação é que 
as obras entregues 
aos autores sejam 
doadas, visto que são 
feitas com recurso 
público (dinheiro do 
contribuinte), sendo que 
a publicação não gera 
custos para os autores. 



Onde o 
e-book ficará 
abrigado?

Há possibilidade 
de baixar o 
arquivo do 
e-book em PDF?

Resposta: A publicação 
é institucional 
e atualmente é 
disponibilizada 
via Pergamum da 
Biblioteca Universitária 
da UDESC. Em 
breve, o acervo da 
Editora será migrado 
para o Repositório 
Institucional da UDESC. Resposta: Sim.



A Editora UDESC é 
filiada à Associação 
Brasileira de Editoras 
Universitárias 
(ABEU)? 
Resposta: Sim.



São publicadas 
obras em outros 

idiomas? 
Resposta: Não, só 
publicamos obras 

em português. 



Quais são os programas utilizados pela Editora 
UDESC para a diagramação dos livros?
Resposta: Adobe Acrobat DC; Adobe Photo 
Shop; Adobe Ilustrator; Adobe In Design.



Site da Editora UDESC   
https://www.udesc.br/editorauniversitaria  

  
Regimento da Editora UDESC
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/036_2019_CONSUNI_Regimento_Editora_2019_15640791705392_10584.pdf

Política Editorial da Editora UDESC - RESOLUÇÃO Nº 051/2018 CONSUNI   
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2018/051-2018-cni.pdf  

Manual de publicação da Editora UDESC: instruções e procedimentos 
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/10531/manual_conteudo_16176421564518_10531.pdf

paRa maioRes infoRmações consultaR: 


