NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
Este regulamento apresenta as normas gerais da Editora do IFSP – EDIFSP – para
submissão e seleção de propostas para publicação de obras relevantes ao estudo e à pesquisa
nas diversas áreas do conhecimento, em consonância com sua política editorial.
A análise de qualquer obra, submetida à EDIFSP, só acontecerá mediante sua relevância
em um ou mais dos seguintes aspectos: acadêmico, técnico-científico, didático-pedagógico e
artístico-literário, sendo observado que o recebimento de originais não implica o
compromisso de publicação.
Os prazos, as formas de envio da proposta inicial, bem como o resultado da submissão,
serão estabelecidos por meio de editais específicos, além do edital de fluxo contínuo.
A decisão pela aceitação ou não de uma obra caberá ao Conselho Editorial – CONED,
com respaldo a partir de indicações realizadas, via parecer técnico, pelo Conselho Científico.
As/os pareceristas serão mantidos em sigilo pela EDIFSP.
Para fins de aceitação e publicação, as obras devem adequar-se às políticas e normas da
EDIFSP, aos seus editais específicos e de fluxo contínuo e à viabilidade econômica de sua
produção.
A EDIFSP, conforme planejamento previsto pelo CONED, divulgará editais específicos
e de fluxo contínuo, nos quais os seguintes procedimentos deverão ser observados:
1. Envio de resumo da obra – em formato PDF protegido – por email à Coordenação da
EDIFSP (editora@ifsp.edu.br), para posterior análise por parte do CONED;
2. Em caso de aprovação pelo CONED, a Coordenação da EDIFSP fará contato por email
com o(a) autor(a) para o envio da obra original, além de indicar orientações para a sequência
dos trâmites;
3. A Coordenação da EDIFSP encaminhará a obra aos/às Conselheiros/as representantes da
área de conhecimento específica da obra, que comporão um Conselho Científico para sua
análise;
4. Mediante o parecer do Conselho Científico, o CONED avaliará a viabilidade final de
aprovação da obra e seu encaminhamento para inclusão na programação da EDIFSP.
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