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Centro Brasileiro do ISSN
Desde 1975, o IBICT vem desenvolvendo as funções de
Centro Nacional da Rede ISSN. Em 1980, o IBICT se
estabeleceu como Centro Brasileiro do ISSN (CBISSN), por
meio de acordo firmado entre o Centro Internacional do ISSN
(https://www.issn.org/) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), ao qual era vinculado à época. Assim, o IBICT passou a ser o único
membro no Brasil responsável pela atribuição do código ISSN.

O que é ISSN?
O ISSN (International Standard Serial Number), sigla em inglês para Número
Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, é o código aceito internacionalmente
para individualizar o título de uma publicação seriada. Esse número se torna único e
exclusivo do título da publicação ao qual foi atribuído.
O código ISSN identifica o título de uma publicação seriada durante todo o seu ciclo
de existência (fase de lançamento, circulação e encerramento da revista). É composto por
oito dígitos distribuídos em dois grupos de quatro dígitos cada, ligados por hífen e
precedido sempre por um espaço e a sigla ISSN, exemplo: ISSN 1018-4783. Para cada
suporte (online, impresso e demais suportes) ou sendo o título em um novo idioma da
publicação é atribuído um código ISSN diferente.
A partir do momento em que o ISSN foi atribuído para uma publicação seriada, ele
deve aparecer em cada exemplar.

Que publicações recebem o ISSN?
Recebe o código ISSN todas as publicações seriadas. Por publicação seriada entendese que é uma publicação editada em partes sucessivas que pretende ser continuada
indefinidamente, podendo ser publicada em qualquer suporte (físico e/ou eletrônico).
Nesse conceito, incluem:

•

Periódicos: Tipo de publicação seriada, normalmente publicada com frequência
previamente definida, em fascículos sucessivos, caracterizada pela variedade de
conteúdo e de colaboradores. São publicações de conteúdo técnico-científico com
informações baseadas em resultados experimentais podendo conter informações e/ou
observações de cunho científico ou de divulgação emitindo opiniões que se apresentam
sob a forma: revista, anuários, boletim, jornais, anais de congressos, publicações de
sociedades, séries monográficas, suplementos independentes e números especiais
independentes etc.

•

Monografia Seriada: São consideradas monografias seriadas, conjunto de obras ou
documentos independentes que, além de possuírem seus próprios títulos, relacionamse entre si mediante um título comum. Neste caso, o título da série, que é o título
comum, receberá um ISSN, e cada tema tratado na série receberá um ISBN.

•

Suplemento independente: quando tem título e identificação próprios (número de
volume e fascículo, data) e consequentemente o seu código ISSN. Neste caso, deve
constar no verso da folha de rosto do suplemento, a informação Suplemento de:, com a
indicação do título completo da publicação que suplementa, bem como seus números
de volume e fascículo, data e o código ISSN. Na publicação, em contrapartida, devem
constar, na mesma posição, a informação Suplementado por:, com a indicação do título
completo do suplemento, bem como os números do volume e fascículo, data e o código
ISSN (ABNT, 2003, p.9).

•

Número especial independente: aquele que possui título próprio e também
paginação e identificação próprias (volume, fascículo, mês, ano). Por deter essa
distinção, recebe o seu próprio código ISSN (ABNT 6021, 2003, p.3).

Que publicações NÃO recebem o ISSN?
•

Sites, Web sites comerciais, páginas pessoais na Web, páginas da Web que
contenham apenas links para outras URLs;

•

Publicações em PDF, cuja página (URL), seja disponibilizada com a extensão
PDF;

•

Folders, cartazes, hotsites e blogs;

•

Publicações impressas do tipo: agendas, manuais, folders, cartazes, livros,
material didático, publicações com periodicidade definida (coleção fechada),
calendários, mapas e catálogos de exposição.

Observação: não resulta em atribuição de novo ISSN: mudança de
editora, mudança de local de publicação, mudança de frequência ou
mudança de política editorial.

Como solicitar um pedido de ISSN?
Acesse http://cbissn.ibict.br/index.php/solicitar-issn
Siga as instruções da página e, no final, localize o botão relacionado ao tipo de
documento a receber ISSN, que pode ser publicação impressa ou eletrônica (online,
CD-ROM ou pen drive):

Observações:
Encaminhar a solicitação do código ISSN pelo e-mail do Centro Brasileiro do ISSN
(cbissn@ibict.br). Neste e-mail deverá encaminhar um único arquivo PDF, contendo o
formulário do ISSN (disponível na página) e os documentos referentes à publicação;
No assunto do e-mail deverá ter o título de publicação e entre parênteses o suporte (online, impresso, pendrive, etc.);
Se for solicitar dois códigos ISSN para o mesmo título, mas em suportes diferentes (físico
e eletrônico), cada solicitação deverá vir acompanhada de seu arquivo PDF. Encaminhar um
e-mail para cada solicitação, conforme orientações acima.
Informações obtidas a partir do site do Centro Brasileiro do ISSN/IBICT (http://
cbissn.ibict.br/)

