Checklist para encaminhamento de
ebooks ao NAPEAD
Texto
Entregar arquivo em formato word ou em indesign aberto com as fontes tipográficas utilizadas
no texto (arquivos divididos por capítulos). Obs.: No caso de entrega do arquivo indesign
aberto, solicitar que a editora faça as atualizações pedidas.

ou

Imagens
Todas as imagens no texto devem estar também anexadas em uma pasta com o mesmo nome
e numeração - Exemplo: “Figura 1” (no texto) e “Figura 1.jpeg” (na pasta).

As imagens precisam ter no mínimo 1420 pixels de largura, salvos no mínimo com 300ppi de
resolução.
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Figura deverá vir na extensão jpeg.

PNG, TIFF,
EPS, SVG

JPG, JPEG

Em casos onde é necessário texto sobre a imagem, recomendamos colocar um número
sobre a parte da imagem e fazer uma legenda separada da imagem, afim de não corromper a
legibilidade.
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Legenda:
1 - Texto referente ao número 1

Imagens, gráficos, tabelas, diagramas e qualquer outra informação que esteja em formato
de imagem (jpg, jpeg), deve possuir uma legenda descritiva. Essa descrição serve tanto para
usuários que acessam o conteúdo com leitores de tela, quanto para a melhora na acessibilidade
para deficiência visual.

Exemplo de descrição: imagem de um retângulo de contorno azul e fundo cinza, com o desenho
centralizado de uma casa de cor azul, com uma janela quadrada ao lado de uma porta.

Notas de Roda-pé
Numeração a critério dos autores (crescente e contínua em todo o livro ou iniciando novamente
a cada capítulo).
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Normas gerais
• Definir e apresentar claramente os tópicos e sub-tópicos dentro dos capítulos.
Título
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Título tamanho 40
Título tamanho 36
Título tamanho 32
Título tamanho 28
Corpo do Texto tamanho 12 - Sem marcação
Corpo do Texto tamanho 12 - Com Negrito
Corpo do Texto tamanho 12 - Itálico
Corpo do Texto tamanho 12 - Grifado

• É importante que exista título, legenda e referência (no texto) para cada imagem e tabela.
• Referências bibliográficas devem estar na norma ABNT - NBR 6023.
• Não utilizar negrito no corpo do texto.

Revisão
Pede-se que façam uma revisão definitiva que evite o retrabalho.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
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