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ORIENTAÇÕES SOBRE PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE ORIGINAIS 

 

1. REQUISITOS FORMAIS 

Os originais deverão ser encaminhados para análise da Comissão e Conselho Editorial, com vistas 

à possível publicação pela FEB Editora, preferencialmente por intermédio do endereço eletrônico 

editorial@febnet.org.br, ou, ainda, por via postal, em arquivo de CD-R ou CDRW, aos cuidados da 

Comissão Editorial – FEB Editora, localizada na Av. L-2 Norte, Quadra 603, Conjunto F (SGAN), Brasília-

DF – CEP: 70830-106. 

Os originais serão encaminhados a pareceristas designados e por eles avaliados mediante os 

critérios de conteúdo, linguagem, forma de apresentação e título: 

 

Quanto ao conteúdo 

 Concordância com os princípios fundamentais da Doutrina Espírita. 

 Efetiva contribuição para o estudo, prática e divulgação do Espiritismo. 

 Originalidade ou ineditismo na abordagem de conceitos já conhecidos. 

Quanto à linguagem 

 Clareza, objetividade e simplicidade. 

 Correção gramatical, semântica e ortográfica segundo as normas vigentes da Língua 

Portuguesa. 

Quanto à forma de apresentação 

 Digitação do conteúdo na fonte Times New Roman, corpo 12, com espacejamento 

entrelinhas de 1,5 cm e recuo de parágrafo de 1,5 cm; as margens superior e inferior devem 

medir 2,0 cm e as laterais, 3,0 cm, em tamanho de página A4. 

 Obediência às orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto 

aos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

 Serão considerados como elementos pré-textuais: a folha de rosto e o sumário. 

 Serão considerados como elementos textuais: introdução e os capítulos que desenvolvem o 

conteúdo. 

 Serão considerados como elementos pós-textuais: índice e anexos. 

Quanto ao título 

 Relação direta com o conteúdo da obra. 

 Específico para delimitação do conteúdo. Caso necessário, podem-se incluir outras 

informações sobre o título, por meio de subtítulo. 

 Interessante para estimular a leitura da obra. 
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O parecer indicará a situação dos originais como: 

 Favorável à publicação, 

 Favorável à publicação com ressalvas, 

 Não favorável à publicação. 

 

Os autores serão comunicados pela Comissão Editorial sobre o resultado da análise de seus originais 

e orientados quanto às providências cabíveis. 

Os originais deverão seguir rigorosamente a estrutura deste Manual. Na ausência de algum elemento 

obrigatório, o original será devolvido ao autor para que realize a correção de acordo com os padrões 

editoriais da FEB Editora. 

 

2. ESTRUTURA DO ORIGINAL 

O original estrutura-se em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

 

2.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

São considerados elementos pré-textuais a página de identificação e as páginas complementares. 

 

2.1.1 FOLHA DE ROSTO 

Elemento obrigatório que deve conter as informações abaixo. Consultar a NBR 6029/2002. 

a) título ou títulos da obra – termo ou expressão utilizado para designar um livro; 

b) subtítulo, quando houver (separado do título por dois pontos); 

c) nota autoral – em caso de autoria múltipla, indicar os nomes dos autores/organizadores em ordem 

alfabética; 

d) identificação do (s) autor (es) / organizador (s); 

 

2.1.2 PÁGINAS COMPLEMENTARES 

Os elementos devem ser dispostos em páginas próprias. 

a) dedicatória – folha opcional em que o autor presta homenagem ou dedica o livro a alguém (não aparece 

a palavra “dedicatória”). É recomendável que a dedicatória tenha o mínimo possível de texto e linhas; 

b) agradecimentos – folha também opcional, em que o autor indica o eventual apoio recebido na 

elaboração do livro. Os agradecimentos podem constar também da apresentação ou do prefácio escrito 

pelo autor; 

c) epígrafe – citações que comumente serviram de tema ou inspiração para o autor ou estão, de alguma 

forma, relacionadas com a obra. É uma folha opcional, podendo também aparecer no início de partes da 

obra; 



3 

 

 

d) prefácio, apresentação, introdução – O primeiro é escrito pelo próprio autor, onde se justifica as razões 

que o leva a escrever a obra. A apresentação, pelo editor ou por um convidado, visando auxiliar a 

compreensão e definição quanto ao uso da obra. A introdução, elemento obrigatório, poderá ser redigida 

pelo autor ou por outra pessoa – substituindo, às vezes, a apresentação ou o prefácio – tratar-se-á sob o 

ponto de vista tipográfico, da mesma maneira que a apresentação e o prefácio. É costume datá-la, quando 

redigida separadamente do corpo da obra, fazendo-se figurar o nome do autor da introdução. 

e) lista de siglas, abreviaturas e ilustrações (quando for o caso) – a lista de ilustrações abrange a(s) 

página(s) que contêm as ilustrações que acompanham o texto. Assim ocorre também com as listas de 

tabelas e gráficos e com as abreviaturas e siglas, sendo que, nestas, cada item é seguido da respectiva 

significação; 

e) sumário (elemento obrigatório) – relação sequencial das principais partes (capítulos, divisões, seções) 

do texto da obra, na mesma ordem ou sequência em que aparecem no texto. Pode conter, também, a 

localização dessas partes na obra (NBR 6027/2003); e  

g) resumo ou quarta capa – este texto deve ter entre 150 e 200 palavras. Deve incitar o leitor a desejar o 

livro, mas não deve revelar demais para criar o devido interesse pelo assunto. O texto de quarta capa é 

elaborado pela FEB Editora. No entanto, o autor deverá enviar um texto biográfico de cerca de 150 

palavras, assim como uma foto para serem inseridos nas orelhas do livro. 

 

2.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

Consideram-se elementos textuais o corpo do texto e os elementos complementares. 

 

2.2.1 CORPO DO TEXTO 

Constituído pelas páginas com a matéria textual propriamente dita, numeradas no rodapé, à direita, 

e divide-se em: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

a) introdução – também chamada preâmbulo, preliminares, proêmio, prolegômenos ou exórdio, é a parte 

inicial do texto, em que são descritos os objetivos da obra etc.; 

b) desenvolvimento – parte principal do texto, na qual se trata pormenorizadamente da matéria. Pode 

dividir-se em unidades maiores (partes), subdivididas, por sua vez, em unidades menores (capítulos ou 

seções); e 

c) conclusão – é a parte final do texto, na qual se apresentam considerações apoiadas no 

desenvolvimento da matéria. 

 

2.2.1.1 Estruturação 

O corpo do texto pode ser estruturado em partes e/ou capítulos, com numeração arábica. Quando 

adequado, emprega-se o sistema de numeração progressiva (ABNT NBR 6024/2003). 
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2.2.1.2 Citações 

Citação é a menção no texto do original a uma informação extraída de outro texto previamente 

publicado. Pode ser uma transcrição direta (transcrição textual de parte da obra do autor consultado), 

indireta (texto baseado na obra do autor consultado) ou citação de citação (citação de um texto em que 

não se teve acesso ao original). Sistema de citação recomendado: autor-data (NBR 10520/2002).  

- citações diretas e indiretas: além da indicação do autor e ano da publicação, é indispensável indicar a(s) 

página(a) de onde foram retiradas; evitar que sejam numerosas e extensas; 

- citações traduzidas de língua estrangeira devem ser seguidas da expressão “tradução nossa” entre 

parênteses; caso a citação seja em língua estrangeira, sua tradução deve vir no pé da página, com igual 

identificação entre parênteses; 

As citações de até três linhas devem estar contidas diretamente no texto, entre aspas duplas. As 

aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. 

Exemplo 1: “[...] sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna 

brilhante uma alma caridosa. [...]”  

Exemplo 2: “[...] de conformidade com esta máxima: ‘Ajuda-te, que o Céu te ajudará’; não assiste, porém, 

os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. [...]” 

 

2.2.2 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

Consideram-se elementos complementares as notas, tabelas, quadros e figuras; devem ser 

apresentados separadamente do corpo do texto para facilitar o trabalho de editoração. 

 

2.2.2.1 Notas de rodapé 

Notas são observações ou adiantamentos ao texto de uma obra e devem ser apresentadas da 

seguinte forma: São enumeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, na ordem de aparecimento 

no texto; podem ser numeradas por seção ou capítulo e apresentadas ao seu final. 

Em obras espíritas psicografadas, as referências bibliográficas em notas de rodapé devem apresentar a 

seguinte estrutura: 

XAVIER, Francisco Cândido. Paulo e Estêvão. Brasília: FEB, 2012. 

Para os demais casos, recomenda-se que as notas apresentem informação sucinta, sem 

destaques gráficos e com abreviaturas para termos frequentes neste elemento, como capítulo (cap.), item 

(it.), página (p.) versículo (v.), volume (v.), questão (q.) e parte (P. ou Pt.). 

 

2.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

São considerados elementos pós-textuais os pospostos ao texto para torná-lo menos denso e não 

lhe prejudicar a unidade. Vêm apresentados após a conclusão e são: posfácio, referências, adendo, 

anexos ou apêndices e glossário. 
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2.3.1 POSFÁCIO 

Apresenta matéria informativa ou explicativa surgida após a elaboração dos originais, sendo um 

dado opcional. 

 

2.3.2 REFERÊNCIAS 

Referência é o conjunto de elementos detalhados, que permitem a identificação de um documento. 

Aparecem no fim do texto ou do capítulo, em notas de rodapé e em lista de referências. 

Referência bíblica 

A referência dos capítulos e versículos bíblicos deve ser grafada com algarismos arábicos, 

separando-se os capítulos dos versículos por dois pontos (:) e os versículos por vírgulas, “a” e “e”. 

Convém não seja utilizado o hífen na separação dos versículos para que se evite dúbia compreensão. 

Exemplo: LUCAS, 1:1-4 (há quem entenda versículos 1 a 4 e há quem entenda 1 e 4). 

  O nome do livro pertencente à Bíblia/apóstolo a ser referido deverá vir em versal/versalete em 

todas as citações entre parênteses, sejam nas notas de rodapé, nas citações bíblicas que encabeçam 

capítulos ou dentro dos próprios parágrafos. 

 Exemplo: MARCOS, 1:5, 6 e 8; MATEUS, 1:2 a 9; JOÃO, 2:5 e 7. 

Para fins de padronização, todos os versículos citados em obras espíritas devem ser transcritos, 

preferencialmente, a partir da versão da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, disponível no 

endereço eletrônico www.bibliaonline.com.br. Se utilizada outra versão, citar devidamente a fonte. 

 

Referência (bibliografia) 

É elemento obrigatório. Para as obras não psicografadas, adota-se o seguinte padrão previsto 

pela ABNT: AUTOR. Título da obra. (dados opcionais = tradutor). Número da edição. Cidade: nome da 

editora, ano da edição. Número do capítulo (não usar número de página, pois se trata de dado que varia 

de acordo com a edição). 

Para as obras psicografadas, temos o seguinte padrão: 

XAVIER, Francisco Cândido. Paulo e Estêvão. Pelo Espírito Emmanuel. 2. ed. Brasília: FEB, 2012 

 

2.3.3 Glossário 

Também chamado de vocabulário explicativo, é uma lista de termos técnicos pouco conhecidos ou 

de uso restrito, que aparecem no texto; no glossário, cada termo vem acompanhado do seu significado. É 

particularmente útil em livros que usam termos estrangeiros ou científicos e que exigem definição para 

melhor compreensão por parte do leitor. 
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2.3.4 Adendo e/ou Suplemento 

É qualquer acréscimo do autor ou editor, feito a posteriori, como complemento indispensável ao 

texto, por não ter sido possível incorporá-lo no devido tempo. 

 

2.3.5 Apêndice 

Os apêndices são elaborados pelo próprio autor da obra, a fim de complementar sua 

argumentação, sem prejudicar o núcleo do trabalho. Cada apêndice é apresentado em página própria, e 

sua menção no texto se faz através do termo “Apêndice”, seguido da letra de ordem. 

 

2.3.6 Anexo 

Material suplementar, necessário para completar a obra, mas que não se encaixa em qualquer dos 

capítulos da mesma. Inclui informações como datas, listas de pessoas importantes, dados estatísticos e 

assim por diante. Os anexos são documentos não elaborados pelo autor da obra, que fundamentam, 

comprovam e ilustram o trabalho. Cada anexo é apresentado em página própria, e sua menção no texto se 

faz através do termo “Anexo”, seguido da letra de ordem em algarismos romanos. 

 

2.3.7 Índice 

É uma lista minuciosa, ordenada alfabeticamente, dos termos ou assuntos contidos no texto. Pode 

também incluir nomes de pessoas, nomes geográficos, acontecimentos citados na obra, etc. Ao lado, vem 

a indicação da localização da página no corpo da obra. 

 

2.3.8 Colofão 

Elemento obrigatório, mas que será preparado pela FEB Editora, localizado de preferência na 

página ímpar da última folha do miolo. Recomenda-se a indicação das especificações gráficas da 

publicação. 

 

QUAIS SÃO OS TRÂMITES QUE SEU ORIGINAL SEGUIRÁ? 

Prezado (a) autor(a), após preparar seu original seguindo as recomendações deste manual e 

submetê-lo à apreciação da FEB Editora, seu projeto de publicar um livro dependerá dos seguintes 

passos: 

Apresentação da proposta 

Apresentar a proposta para publicação à Comissão Editorial contendo: 

- Uma cópia do original, via e-mail, indicando os autores e dados solicitados. 

Análise da proposta 

- A proposta para publicação é avaliada pela Comissão Editorial em triagem inicial; 
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- Se aprovada, o original entrará no processo de avaliação: análise de dois pareceristas ad hoc externos, 

professores doutores especialistas no tema proposto pelo autor; 

- O processo de avaliação do original é do tipo duplo-cego, pois os nomes dos autores são sigilosos para 

os pareceristas ad hoc, e vice-versa; 

- Avaliação dos pareceres ad hoc pelo Conselho Editorial, que aprovará ou não a publicação. 

- Após a aprovação da publicação pelo Conselho Editorial e antes do início da preparação do livro, haverá 

a assinatura do contrato de cessão de direitos autorais e patrimoniais em caráter total e exclusivo à 

Federação Espírita Brasileira, que empregará recursos em sua preparação, produção e divulgação em prol 

da Doutrina Espírita. 

 

ISBN e Ficha Catalográfica 

Assim que o Conselho Editorial aprovar a publicação do livro, o Setor de Documentos Patrimoniais 

da FEB Editora providencia o ISBN (código de barras) e a ficha catalográfica para o referido livro. 

 

Revisão do Texto 

A revisão do texto quanto à ortografia e sintaxe será feita pela equipe da FEB Editora. 

 

Diagramação, arte final e registro da obra 

Escolha do formato da obra, de acordo com o tamanho e conteúdo do texto; editoração eletrônica 

do texto e elementos gráficos (fotos, tabelas e figuras) e criação da arte final da capa estarão sob a 

responsabilidade e custeados totalmente pela FEB Editora. 

 

Impressão da obra 

Encaminhamento do projeto à gráfica contratada pela FEB Editora. 

 

Divulgação 

A Federação Espírita Brasileira, por meio de seu Departamento de Comunicação e Marketing e 

parcerias com o Movimento Espírita, promove ações de divulgação do livro espírita pelos meios 

impressos, eletrônicos, digitais, redes sociais, e demais recursos humanos, materiais e tecnológicos para 

promover ampla divulgação dos lançamentos e reedições de títulos da FEB Editora. São elaboradas peças 

de publicidade e marketing, promoções, marcadores, panfletos, cartazes, banners, entre outros, que 

favorecem o contato do leitor com a mensagem das obras, atendendo às características e necessidades 

do público e em consonância com os preceitos espíritas. 

 

Brasília, janeiro de 2014. 

Comissão e Conselho Editorial da Federação Espírita Brasileira 


