
NORMAS PARA O ISBN: CADASTRO DO EDITOR E 
SOLICITAÇÃO DO ISBN 

 

1- CADASTRO DO EDITOR 

  O cadastro pode ser realizado online, no site da Agência Brasileira do ISBN, na 

opção clique aqui para preencher seu cadastro on-line. http://www.isbn.bn.br 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

• A senha deve ter no mínimo 6 (seis) dígitos, podendo ser alfanumérica. 

• Após a confirmação do cadastro o editor receberá um e-mail de 
confirmação no qual constará um link que deverá ser acessado para 
ativar a sua conta no ISBN. 

• Após este processo, o editor estará cadastrado no sistema online da 
Agência, mas para se cadastrar definitivamente como editor, precisará 
solicitar o prefixo editorial na solicitação do primeiro ISBN.    

  
 

2 – COMO SOLICITAR O PREFIXO EDITORIAL E O PRIMEIRO ISBN 

 

2.1 Para solicitar prefixo editorial e o ISBN, o editor deve acessar na área do 

editor o link Clique aqui para acessar localizado     na coluna da direta, informe seu 

e-mail e senha. Na página seguinte na coluna da esquerda clicar em Histórico 

Editorial em seguida clique em solicitar o prefixo editorial clicando sobre ele 

aparecerá o formulário para solicitar o ISBN. Clique em Avançar para ir para a 

próxima tela. 

No final do preenchimento do formulário é solicitado para anexar: cópia do CPF, 

cópia da folha de rosto. Os documentos devem estar em PDF. 

2.2 Ao concluir o processo clique na opção fechar o Pedido para gerar o boleto. 

Atenção o boleto não é gerado automaticamente você deve clicar em 

boleto no quadro onde os serviços estão especificados.       

   

MANUAL ON-LINE PARA SOLICITAÇÃO DO ISBN 

http://www.isbn.bn.br/website/static/download/Manual_Solicitacao.pdf 

   

 



 
MODELO DA FOLHA DE ROSTO 

 

 

A folha de rosto de uma publicação deve conter as seguintes 
informações: 
 - Autor (es) 
- Título e Subtítulo 
 (se houver) 
- Edição 
- Local 
- Nome do Editor  
- Ano da publicação 

 
 

OBS: O ano de edição é o ano no qual a obra será efetivamente publicada. 
 

 

TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS 

Número de ISBN R$ 15,00 

Código de Barras - Fotolito R$ 25,00 

Código de Barras - PNG R$ 25,00 

Código de Barras - PNG e Fotolito R$ 46,00 

Cadastramento R$ 220,00 

Alteração de dados R$ 13,00 

2ª Via Manual Editor R$ 15,00 

2ª Via Número ISBN R$ 6,00 

  
 
 
 
 
  

 


