
GUIA DO AUTOR

EDITORA DIALÉTICA E
REALIDADE



Aprenda a trilhar uma 
caminhada que

poderá tornar os
professores em

valorizados
produtores de

materiais de apoio
para a

comunidade.
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CONSIDERAÇÕES

GERAIS

Recomendações gerais sobre a
integração dos autores com a
editora. São parte integrante de
um conjunto de regras de
utilização.



 INTEGRAÇÃO DO AUTOR
COM A EDITORA?

 

Textos individuais; 
Coletâneas provenientes de pesquisas;
Artigos Científicos;
TCC - Trabalhos de Conclusão de Curso; 
Dissertações de Mestrado; 
Teses de doutorado. 

Na união da editora com os autores são produzidos livros
digitais com licenciamento creative commons no formato
de livros digitais que representem:

Os textos devem ser escritos evitando reproduzir o
trabalho, ocorrido em tempo passado. É recomendável
que ele tenha o máximo uso para a comunidade
subjacente e utilizar um viés crítico como adotado em
artigos de opinião.

 



SOBRE O LICENCIAMENTO

Licenciamento Creative Commons - CC
indicando uso livre. 

Uso das rubricas restritivas BY + NC. 

Elas mostram que o uso do material é livre, 
 mas sujeito à algumas limitações. Há
necessidade de citar o autor (BY) e o bloqueio
de comercialização da versão original (NC). 



PARA QUE FOI CRIADO?

 

i

 

Criar canal de comunicação e ajuda aos
professores na produção de livros escritos para a
comunidade acadêmica. Há um aumento da
validade da produção quando diferentes visões
são postas em consenso entre diversos
pesquisadores que apresentam elevada
capacidade didática e pedagógica. Não são poucos
os autores que tem obras recusadas ou tem que
arcar com grandes valores financeiros, aspectos
diminuídos com o projeto publicação acadêmica.



QUANDO UTILIZAR

Sempre que você encerrar um trabalho que
considere importante para a comunidade da qual é
parte integrante e que seja colaborativo com seus
pares acadêmicos.  A produção em um projeto de
publicação acadêmica como este representa uma
atividade de alto valor e que enriquece o currículo
de qualquer profissional. Ser indicado como um
profissional altamente colaborativo pode trazer
um retorno certo, pelo menos como
reconhecimento pelos pares acadêmicos
envolvidos.



COMO UTILIZAR?

Preparando o relato da experiência que originou
sua ideia; montando o texto; revisando; corrigindo
erros; evitando plágio e enviando para alguma
editora. 

Na editora Dialética e Realidade o texto poderá ser  
didático, científico, acadêmico em diversas áreas,
história, ficção e poesias. 

Para receber ISBN / ISSN o texto deverá ter um
mínimo de 59 páginas.



COMO ENTREGAR?

FORMATADOS

NÃO FORMATADOS

OU



NÃO FORMATADOS

Caso no qual os textos são montados pela editora,
totalmente dentro de suas regras, de acordo
como será visto adiante. A capa pode ser enviada
para ser inserida e o documento é validado, com
relação à formatação dos elementos, tal como
fonte, página, etc.

Os textos não formatados serão  devolvidos para
os autores no formato word.

O produto final é um arquivo PDF, para facilitar a
preservação digital



 FORMATADOS

Os textos chegam formatados e são analisados
quanto à inserção dos elementos gráficos e
outros aspectos dos quais a editora não pode
prescindir e o material é devolvido para os
autores, após estes ajustes apresentados
adiante, e a concordância de ambas as partes o  
material está pronto para ser produzido.



O LIVRO DIGITAL

A editora publica seus materiais como um livro
digital.

OS livros são apresentados como livros digitais, no
formato PDF/A. 

O ISBN, a Ficha Catalográfica e o Código de Barras
são os documentos legais, com taxas pagas para
repasse para a CBL - Câmara brasileira do livro, no
valor atual de 118,00 reais.  



Se estiver desenvolvendo seu trabalho de forma
individual, não ligado a nenhum outro tipo de
trabalho, tais como dissertação, tese, TCC, dê
preferência ao papel principal de um pesquisador:
expor sua opinião. 

É importante apresentar o texto com utilização de
linguagem voltada para artigos de opinião, nas
diversas partes do trabalho do autor. 

Esta pode ser considerada como uma regra, entre
outras que serão vistas adiante.
 

É

TRABALHOS INDIVIDUAIS



Se estiver desenvolvendo seu trabalho na forma
de uma coletânea aplicar as mesmas regras a
todos os capítulos, com uniformidade na
diagramação e iniciar cada um deles em uma
nova página, conforme estrutura recomendada
(ver adiante)

O ISBN recebido é para livro digital não podendo
ser igual ao utilizado em alguma outra versão, tais
como arquivos de áudio e para versão impressa.
 
Neste caso solicitar um novo registro como obra
impressa, arcando com o valor de custo. 

COLETÂNEAS



Buscar escrever um texto modificado na visão de
uma resenha crítica, formatada como um livro no
qual seu pensamento, raciocínio e visão crítica
sejam colocados de forma clara.

Não deve haver preocupação de replicar os dados
de um trabalho científico, desenvolvido apenas
para a
comunidade acadêmica, conforme especificado
pelas regras de quem está patrocinando o texto.
Quanto maior a independência, mais o texto ganha
na expressão da opinião do autor sobre algum dos
temas escolhidos.

APRESENTAÇÃO DO TEXTO



02 
ESTRUTURA

PARA TEXTOS
NÃO

FORMATADOS

Os textos não formatados são aqueles entregues
com a responsabilidade de diagramação pela
editora e são produzidos de acordo com toda uma
série de regras internas. Os textos já formatados
são adaptados a este modelo em sua estrutura
básica, conforme solicitada durante a etapa de
análise.



FORMATO BÁSICO



DIVISÕES

A proposta prevê a divisão de elementos
prétextuais, textuais e pós-textuais.  

Os elementos prétextuais auxiliam na
compreensão do texto.  Os elementos textuais
apresentam o conteúdo do trabalho. Os
elementos pós textuais são aqueles já
trabalhados no texto apresentados como
apêndices e outros elementos que podem ou não
serem opcionais ou obrigatórios.

Cada uma destas formas será analisada em seus
componentese detalhados nos próximos slides.



Os componentes dos elementos
prétextuais são os seguintes:

Capa e Contracapa / Falsa Folha de Rosto /
Folha de Rosto  / Dedicatória /
Agradecimento / Epígrafe / Apresentação /
Prefácio / Sumário.

Você verá o significado elemento nos
próximos slides.

Elementos prétextuais



A capa é um dos principais elementos e
atua como elemento de marketing,
trazendo alto impacto visual. 

O(s) autor(es) pode trazer este elemento
para o projeto ou solicitar que, de forma
colaborativa, algum elemento ligado à
editora desenvolva o projeto e utilize
como importante elemento ou contratar
um projetista de capas para tal serviço.

A figura escolhida é livre, mas quanto
mais pertinente ao projeto maior será o
impacto que pode provocar. O nome da
editora e o logo devem estar presentes na
capa, em posição a ser indicada pela
editora. Veja exemplo colocado na
próxima página.

A capa
Capa



A capa
Exemplo de capa

Observe o destaque dado ao nome e ícone da editora
(pouco visíveis nesta versão reduzida, mas presentes,
como obrigatoriedade.



Replica os elementos gráficos da capa;

Pode trazer a foto dos autores

(opcional);

apresenta um resumo geral sobre o

conteúdo textual;

apresenta o logo e nome da editora.

A contracapa:

Veja na próxima página um exemplo de
obra montada pela editora.

Devido ser um dos primeiro elementos
consultados exige os mesmos cuidados
que aqueles tomados quando do
desenvolvimento da capa.

A  contracapa 



A  contracapa - exemplo 



a folha de rosto;
os dados da comissão editorial;
referencia a forma de licenciamento;
a fila catalográfica obtida no processo
de cadastro.
 

Utilizada como proteção da folha de rosto.
Os  itens complementares obrigatórios
contidos são: título e subtítulo da obra e
dados dos autores. Seguem a falsa folha
de rosto:

 Para estes elementos é permitido o uso
de plano de fundo, com chamada para algo
de interesse. 

Quando o projeto vem já com a editoração
marcada estes elementos devem ser
inseridos, representando uma das normas
da editora.

Falsa folha de rosto



Falsa folha de rosto - Exemplo

Fonte: Wkipédia.



Essa página deve apresentar graficamente
as informações como título, subtítulo e
autor de modo coerente com o projeto
gráfico do livro (wikipédia).

É o principal elemento utilizado pelos
técnicos que emitem a ficha catalográfica.

Pode haver  variações com relação ao
modelo apresentado.

Para materiais já editorados a editora
efetua uma análise, solicitando mudanças
de forem necessárias.

É possível encontrar na bibliografia
pequenas variações em relação ao modelo
apresentado na próxima página.
Atualmente a editora solicita os nomes
dos autores, título e subtítulo se houver,
logo, cidade, ano de publicação. Veja o
exemplo e solicite apoio dos técnicos da
editora em caso de dúvida.

Folha de rosto



Folha de rosto -  Exemplo

Fonte: Wkipédia.



dados da comissão editorial, em página
isolada;
Informações de licenciamento e;

inserção da ficha catalográfica em uma

mesma página. 

Por exigência da editora é necessária a
inclusão, imediatamente após a inserção
da FOLHA de rosto, dos seguintes
elementos:

 
Procure lembrar-se que o projeto é
licenciado apenas para a disponibilização
de livros digitais, com as características
determinadas nesta edição. Todos os
elementos necessários são fornecidos
pela editora.

Outros elementos



Grupos de profissionais com valiosas
colaborações em áreas de conhecimento
de interesse nas quais a editora
desenvolve seus trabalhos.

São profissionais que emprestam sua
colaboração sem envolvimento financeiro,
visando conceder para a editora, o valor e
prestígio individual que cada componente
criou em sua caminhada acadêmica.

Eles podem ou não serem autores de livros
individuais ou coletâneas.

Veja na página seguinte um exemplo da
comissão da editora dialética e realidade.

Comissão editorial



A capa
 comissão editorial - Exemplo

Fonte: dados internos da editora que
podem ser alterados periodicamente



O licenciamento efetuado como CC -
Creative Commons, com as restrições BY +
NC.  

BY indica que o leitor deve citar o autor ou
autores.

NC indica que sobre este original não
podem ser desenvolvidas atividades
comerciais.

. O ISBN e a Ficha, no caso da editora são
solicitados junto à CBL - Câmara Brasileira
do Livro e utilizam tais documentos.

Veja na página seguinte a identificação de
tal solicitação.

Licenciamento e ficha catalográfica



Licenciamento e ficha - Exemplo

Fonte: materiais internos da editora



Essa parte deve ser destinada
aqueles que contribuíram em termos
acadêmicos para o seu projeto. 

é preciso diferenciar do elemento
agradecimento, indicado para outro
tipo de profissional. 

Não é obrigatório, mas se for incluído
no trabalho tem titulação e a fonte
adotada no texto, normalmente
verdana de 12.

Ele é formatado como um parágrafo
comum idêntico aos demais
utilizados durante a construção do
modelo final.

Dedicatória



Já destacamos a importância de
diferenciar agradecimento e dedicatória.

No agradecimento você expressa gratidão
a quem ajudou efetivamente no seu
trabalho. 

São citados profissionais que podem
inclusive ter participado ativamente do
mesmo, fato que pode ser registrado na
página de licenciamento imediatamente
após a folha de rosto.

Também é um parágrafo normal
desenvolvido de acordo com o projeto dos
demais parágrafos.

 

Agradecimentos



 Ela é colocada ao início e no corpo da
obra e em diversos outros pontos em
inícios de capítulos. 

Inicia na tabulação 70, antecedida e
sucedida por uma linha em branco,
com diminuição de um ponto no
tamanho da fonte normalmente
utilizada e redução do espaço entre
linhas para 1,0. É alinhada à direita.

No epígrafe se coloca uma citação ou
pensamento que, de alguma forma,
influenciou no trabalho acadêmico
em foco. Esta citação não precisa,
necessariamente, estar relacionada
ao tema do trabalho ou à área de
estudo do autor, basta que tenha
embasado a criação da obra de
alguma forma. 

Epígrafe



Criar uma forma de articular que se
escreve com o que se fala sobre o
tema de pesquisa.  

A finalidade é apresentar o resumo
do trabalho escrito em algumas
situações específicas, para os
leitores interessados. 

A forma mais comum é descrever
cada capítulo ou colocar uma visão
do autor ou autores, sobre a obra
produzida na forma de uma visão
sistêmica.

Esta é a forma mais comumente
adotada pela editora. Sua construção
segue as regras gerais de editoração
utilizadas como base para o texto. 

Apesar de não ser obrigatória sua
inserção é recomendável. 

 

Apresentação



O pode ser escrito pelo autor ou,
como preferimos, por outra pessoa
famosa que recomende a obra, com
justificativas plausíveis. 

 No primeiro caso o autor pode
descrever obstáculos e recompensas
obtidas durante o desenvolvimento. 
No segundo caso o objetivo é ganhar
a mesma credibilidade da pessoa
que escreve, ao material
desenvolvido no projeto.

O tamanho depende do bom senso.
Tem o mesmo formato de outras
opções utilizadas no projeto na sua
definição dos parágrafos. 

O normal é uma ou, no máximo duas
páginas.  

Prefácio



O sumário é a enumeração das
divisões, seções, capítulos e outras
partes do trabalho.

Ele segue uma ordem sequencial
formatada manualmente ou de
acordo com alguma rotina do
aplicativo que está sendo utilizado ,
seguindo a mesma ordem com que a
matéria nele se sucede. 

A construção do sumário é uma das
últimas tarefas a serem feitas no
trabalho, depois que todas as
alterações foram desenvolvidas.

Seu objetivo é facilitar acesso ao
conteúdo, permitindo acesso direto.

Sumário
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FORMATAÇÃO

DOCUMENTO FINAL

Recomendações sobre a
formatação do documento final



Formatação documento final

No fechamento deste guia do usuário vamos falar
sobre diferentes escolhas e que definem o projeto
em seu todo. Fonte, espaçamento, variações de
fontes com características altamente variáveis.

Serão apresentadas diversas sugestões, sendo
algumas passíveis de troca e outras tidas como
regras de ouro para o preenchimento do
documento.

A editora normalmente recebe os originais em
Word ou InDesign, sendo o documento no formato
docx resultante, enviado para que possamos
efetuar correções e alterações ou simplesmente
solicitar que o próprio autor efetue a alteração
necessária.   



Margens do documento
                                           Esquerda e direita       3   Cm
                                           Superior e inferior      2,5
Cm.
 

Orientação:                          retrato ou paisagem de                   
                                                  acordo com a escolha

 Tamanhos diversos         A4 e seus derivados de 
                                                  acordo com tabela interna
                                                 do produto 

Margem primeiro parágrafo com tabulação 1,25. com
mesmo seguimento para diferentes parágrafos
dentro do mesmo capítulo. Modelos (templates)
podem ser criados pelos próprios usuários com
variações das medidas aqui indicadas.

 

Layout do documento



Após análise mais detalhada sobre o impacto do
livro digital sobre o cliente, levou a escolher como
fonte principal utilizar verdana, com toda a
variedade de tamanhos abaixo citados devido a
condições particulares, utilizadas de forma
diferenciada em cada caso.

Fonte normal:                                      12 pt
Citações diretas longas                   10 pt 
Textos deslocados em destaque  10 pt
Epígrafe                                                  10 pt
Referências bibliográficas               8 pt

 

Fontes do documento



Outras situações

Espaçamento vertical genérico será 1.5 linhas,
exceto casos particulares (vide caso de citações,
epígrafe ou outros).    

Alinhamento do texto pode ser, de acordo com as
necessidades de editoração serem estabelecidos
como alinhado à esquerda, centralizado, direita,
justificado (o mais comum).

Um exemplo será para a utilização diversificada:
citações diretas longas, por exemplo, utilizam
espaço antes, tabulação 70, fonte 10, espacejamento
simples).
    
                                                             
                                             



Tabelas, quadros e figuras podem ser colocadas em
diferentes localidades (alinhada centro é a mais
comum) de acordo com escolha do editor ou como
orienta o produto utilizado (InDesign, Word, outros).
                                           
Outras fontes tais como em títulos podem ser
diversificadas dentro do bom senso e serem
aplicadas. Utiliza-se sempre a mesma fonte, com
diferentes espaçamentos.

Aqui não foram colocadas todas as condições, mas
aquelas que despertam maiores dúvidas. Como o
material é dinâmico, as dúvidas dos autores são
colocadas como FAQ, na sequência do fluxo das
informações do site da editora.

Tabelas, quadros e figuras



Durante a leitura deste texto esperamos que os
autores que irão fazer uso do projeto - publicação
acadêmica -  anotem suas dúvidas, nos repassem,
questionem os argumentos utilizados para
justificativa. Todos estarão prestando um serviço de
elevado valor para a comunidade de autores de
materiais de pesquisa.

As perguntas de cada um poderão vir a fazer parte
da área FAQ, colocada no site.

Dinâmica do material


