POLÍTICA EDITORIAL ABECIN EDITORA – E-BOOKS
1. A ABECIN Editora recebe obras originais para serem avaliadas para publicação apenas por
correio eletrônico, cujo arquivo deve ser enviado em formato .PDF ao e-mail:
abecin@abecin.org.br. A Diretoria da ABECIN envia a comprovação do recebimento do material
apenas por correio eletrônico.
2. O recebimento dos originais pela ABECIN Editora não implica em qualquer compromisso de
publicação.
3. A ABECIN Editora possui Conselho Editorial próprio, cujas atribuições são relativas a: definir a
Política Editorial; planejar as atividades relativas a publicação de e-books; tomar decisões
referentes a publicação de e-books.
4. O material recebido para publicação é avaliado por dois pareceristas ad hoc, especialistas no
assunto abordado na obra. No caso de haver discordância entre os pareceres exarados, o
material é enviado para um terceiro parecerista ad hoc, também especialista no assunto
abordado na obra.
5. Critérios para a análise do conteúdo do livro:
Critérios
Adequação à Série (Coleção Estudos ABECIN)
Clareza do texto (conceitos, definições, termos usados etc.)
Pertinência do conteúdo em relação ao campo acadêmico-científico
Relevância do conteúdo em relação ao campo acadêmico-científico
Consistência do conteúdo (ausência de contradição ou ambiguidade)
Logicidade em relação a sequência da apresentação do conteúdo
Legenda: F=Fraco; R=Regular; B=Bom; O=Ótimo
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6. Após receber os pareceres ad hoc, o Conselho Editorial da ABECIN Editora decide sobre a
publicação ou não publicação da obra. A decisão do Conselho Editorial é soberana.
7. A Diretoria da ABECIN informa por e-mail o(s) autor(es) e/ou organizador(es) da obra, sobre o
resultado da avaliação pelos pareceristas ad hoc e sobre a decisão do Conselho Editorial da
ABECIN Editora.
8. A obra aprovada para publicação é inserida na agenda de publicações da ABECIN Editora, e deve
seguir os trâmites da legislação editorial em vigor no Brasil.
9. O(s) autor(es) e/ou organizador(es) da obra deve(m) preencher o Contrato de Edição, assinar e
enviar por correio eletrônico para o e-mail abecin@abecin.org.br.
10. A obra aprovada pelo Conselho Editorial da ABECIN Editora é publicada seguindo as normas de
publicação estabelecidas:
a) Formato: Envelope C5
b) Margens: Espelho
c) Margem Superior: 2,5 cm
d) Margem Inferior: 2,5 cm
e) Margem Direita: 2,5 cm
f) Margem Esquerda: 3,0 cm
g) Fonte: Calibri, tamanho 11

h)
i)
j)
k)

Espaçamento: simples (1,0 cm)
Citação: Norma ABNT 10.520
Citação Blocada: tamanho 10, 4 cm parágrafo, 6 pt antes/6 pt depois, espaçamento simples
Referências: Norma ABNT 6023.

OBS.1: A capa pode ser elaborada pela Editora ABECIN. No caso de o(s) autores(s) e/ou
organizador(es) já enviarem a obra com a capa, esta é avaliada pelo Conselho Editorial e pode
ou não ser aprovada. No caso de não ser aprovada a Editora ABECIN providencia a capa.
OBS.2: As demais editorações são realizadas posteriormente pela Editora ABECIN.

