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PUBLICAÇÕES NÃO SERIADAS 

NORMAS MÍNIMAS DE APRESENTAÇÃO 
DOS ORIGINAIS PARA SUA PUBLICAÇÃO 

 
 
Para que a edição dos documentos de seu interesse se termine com rapidez e qualidade 
deverá apresentar o original em correspondência com as seguintes normas: 
 
1. Os documentos devem ser entregues em formato digital e impressos. 

2. Os textos apresentados em papel e digital devem coincidir em sua totalidade. 

3. O texto em suporte de papel deve estar impresso a dois espaços. 

4. A impressão do texto não se admite tiradas e retiradas. 

5. O texto em formato digital deve estar em Word. 

6. O material impresso não deve ter razuras nem emendas, deve ser legível e a informação 
que se deseja oferecer deve estar completa. Não se admitirão emendas nem edições uma 
vez entregado o trabalho a Editora. 

7. As tabelas que contenham o documento devem estar realizadas em Word, com as 
ferramentas que este programa oferece. Em nenhum caso devem ser apresentadas como 
imagem. 

8. As fórmulas que contenham o documento devem estar realizadas no editor de equações 
do Office-Word. Em nenhum caso devem ser apresentadas como imagem. 

9. As ilustrações, imagens ou fotografías devem apresentar-se em ficheros independentes a 
300 dpi (pontos por pulegadas) com extensão jpg, .tif ou .psd, além de estar inseridas no 
texto Word. 

10. Os gráficos devem ser entregados em arquivo a parte em seu fichero original (Excel), além 
de estar inserido em word. 

11. Na bibliografía devem aparecer todos os elementos ou dados que a conformam. Deve 
definir-se que norma utilizar (Vancouver ou ISO) e velar para que todas as citações 
cumpram com o estabelecido na norma escolhida. Em nenhum caso deve utilizar 
indistintamente estas normas para un mesmo documento. Os enlaces a sitios web têm que 
ser verificáveis. 

12. O autor deve conceber como quer o resultado final de sua publicação e entregar proposta 
de desenho de capa e contra capa. 
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13. Deve-se entregar uma breve referência do autor ou autores com os seguintes dados: 

 Nomes e apelidos completos 

 Número de Bilhete de Identidade 

 Centro de trabalho, direcção, telefone, direcção electrónica 

 Direcção particular e telefone 

 Sinopsis do documento (opcional) 

14. Os autores que não formam parte do registro do INCA, prévia coordinação com o Grupo de 
Edições, devem estabelecer contrato de serviços com o departamento Comercial, 
realizando solicitação através do correio electrónico ariel@inca.edu.cu; entregar um aval 
da institução que o representa, assinado e carimbado, onde garantizem que a obra se 
realizou dentro ou fora do marco de emprego e sua correspondente autorização para ser 
editado por nossa editorial e posteriormente sua publicação. 

15. Os autores que formam parte do registro do INCA deverão seguir o mecanismo 
estabelecido pela institução para a entrega das publicações, especificando o tipo de 
publicação (livro, folheto, manual, outros). Devendo definir também, o modo de 
financiamento para cada caso. 

16. Em ambos casos anteriores (14, 15), os autores devem definir se sua publicação será em 
versão impressa ou digital. No primeiro caso há que informar sob que respnsabilidade 
estarão as gestões em poligráficos. 

17. Se as gestões em poligráficos são de responsabilidade do cliente, antes de começar a 
edição se deve por em contacto ao poligráfico elegido com o Grupo de Edições do INCA, 
para coordenar detalhes de entrega para a impressão. 

 

TARIFA DE PREÇOS 

A cada documento se realizará: 

 Revisão de estilo e redacção. 

 Correcção de estilo e redacção. 

 Retoque de imagens, fotos e gráficos. 

 Retoque ou desenho de capa e contracapa. 

 Solicitação de ISBN 

 Gestões para impressão em poligráficos (opcional) 

 Disponibilidade em internet (opcional), a través do sitio OJS de Edições. 

 Publicação electrónica (opcional) com visibilidade a través de CD-R ou DVD-R. 

 

Segundo a Ficha de Custo estabelecida para tais efeitos, os preços são: 

 

Para pagamento em CUP: 39,15 por página 

Para pagamento em CUC: 4.00 por página 
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De acordo com o Decreto 265 de 20 de maio de 1999 (Depósito Legal da bibliografía cubana), 
todas as publicações devem entregar-se no Depósito Legal do Estado. 
 
Cada publicação não seriada (libro, folhetos, manuais e outros) que editemos em Edições INCA 
e se solicite ISBN, devemos fazer as seguintes entregas: 
 
Títulos em suporte papel:  
Biblioteca Nacional José Martí: TRÊS EXEMPLARES (03)  
Biblioteca Provincial Mayabeque: DOIS EXEMPLARES (02)  
Biblioteca Provincial Elvira Cape (Santiago de Cuba) se comporta como uma Biblioteca 
Nacional: DOIS EXEMPLARES (02)  
Agência cubana do ISBN: UM EXEMPLAR (01)  
   
Títulos em suporte digital:  
Biblioteca Nacional José Martí: UM EXEMPLAR (01)  
Biblioteca Provincial Mayabeque:UM EXEMPLAR (01)  
Biblioteca Provincial Elvira Cape (Santiago de Cuba) se comporta como uma Biblioteca 
Nacional: UM EXEMPLAR (01)  
Agência cubana do ISBN: UM EXEMPLAR (01)   
 
O usuário deve ter em conta estas quantidades no momento de definir o número de tiragens 
impressas e não deixar de entregar á Edições as quantidades necessárias para cumprir com o 
estabelecido. 

 

 

 

Se deseja publicar com nossa editorial deve dirigir sua solicitação a: 

Edições INCA 
ediciones@inca.edu.cu 


