ORIENTAÇÕES PARA A IMPRESSÃO CORRETA DO CÓDIGO ISSN
Formato
O código ISSN (International Standard Serial Number) é um número que identifica título de publicação
seriada, é composto de oito dígitos, incluindo o dígito verificador. Ele é representado em dois grupos de
quatro dígitos, separados por um hífen, e é precedido pela sigla ISSN seguida de um espaço. O código ISSN é
uma numeração seqüencial internacional, não apresentando nenhuma indicação de local, idioma ou editora
em sua composição.
A forma correta de impressão é a que se segue, e estarão em desacordo com a NBR 10525 de outubro de
1988 "Numeração internacional para publicações seriadas – ISSN" os ISSN impressos de forma diferente à
exemplificada.
Ex: ISSN 1234-5678 (imprimir o código ISSN atribuído à publicação)
Local de impressão
Em publicações seriadas impressas:
De acordo com a NBR 10525/1988 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o código ISSN
deve ser impresso em cada fascículo da publicação seriada, em posição destacada, no canto superior direito
da capa, na ficha catalográfica e logo acima da legenda bibliográfica da folha de rosto. Em virtude da NBR
10525/1988 não contemplar a instrução para publicações seriadas que não apresentam folha de rosto ou ainda
que apresentam folha de rosto sem legenda bibliográfica, recomendamos que o código ISSN seja impresso:



Na ausência de folha de rosto: imprimir no expediente, próximo ao título da publicação;
Folha de rosto sem legenda bibliográfica: imprimir no canto superior direito da folha de rosto.
Nota: Em publicações com código de barras, solicita-se a impressão do ISSN no expediente próximo ao
título, além de sua impressão no próprio código de barras, de acordo com instruções constantes no
Encarte Técnico nº 8 produzido pela EAN Brasil, atual GS1 Brasil.

Em publicações em CD-ROM:
O código ISSN deverá ser impresso no canto superior direito da capa do CD-ROM, em seu rótulo e na(s)
tela(s) de apresentação próximo ao título.
Em publicações na Internet (online):
O código ISSN deverá ser impresso na(s) tela(s) de abertura próximo ao título. É recomendado inseri-lo
também no campo meta por meio do atributo "head". O ISSN como um metadado facilitará a recuperação
por ferramentas automáticas de busca.
Ex: <META SCHEME="ISSN" NAME="identifier" CONTENT="1234-5678">
Onde: 1234-5678=código ISSN do seu periódico

