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I .O QUE COMERCIALIZAMOS

A EDIPUCRS comercializa exclusivamente livros nos formatos digital 

e/ou impresso, seja por meio do seu próprio site, de plataformas digitais 

como Amazon, Google e Apple, por exemplo, na loja PUCRS STORE e em 

outras lojas e livrarias ou de outras estratégias e ferramentas que venham 

a ser desenvolvidas para esse fim. 

Periódicos científicos (docentes ou discentes) e Anais de eventos são 

de acesso livre, não sendo comercializados em nenhum formato. 

II.  CUSTOS EDITORIAIS DE PRODUÇÃO E CONDIÇÕES DE 
VENDA DE OBRAS PUBLICADAS

a. Custos editoriais institucionais

Os livros considerados de interesse institucional ou resultantes de 

atividades ou projetos (pedagógicos ou de pesquisa) desenvolvidos por 

profissionais da PUCRS poderão ser financiados em até 50% dos seus cus-

tos editoriais, no que tange à publicação do e-book. A eventual impressão 

de qualquer número de exemplares, entretanto, deverá ser custeada com 

recursos do próprio autor, a quem será oferecido desconto de 30% sobre o 

preço de capa da obra na encomenda mínima de 20 exemplares. Pedidos 

de impressão inferiores ao mínimo indicado serão cobrados pelo preço 

de capa fixado pela EDIPUCRS.

Todas as obras editadas com recursos institucionais, independentemen-

te do seu percentual de financiamento, serão comercializadas nos formatos 

digital e impresso (sob demanda), distribuídas em diversas plataformas 

digitais e, conforme interesse institucional, vendidos às livrarias no seu 

formato impresso (sob demanda). O preço de venda será definido pela 

Editora, não sendo autorizada sua distribuição gratuita.
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b. Custos editoriais do autor

Os livros editados com recursos do autor poderão ser pagos via boleto 

ou transferência bancária, em até 3 parcelas, nos termos definidos em 

contrato. Caso seja do seu interesse, desde que essa condição seja devi-

damente estabelecida em contrato, essas obras poderão ser distribuídas 

gratuitamente. Do contrário, serão comercializadas pela Editora nos seus 

formatos digital e impresso (sob demanda), distribuídas em diversas pla-

taformas digitais e/ou vendidas às livrarias no seu formato impresso (sob 

demanda), a quem caberá definir o seu preço de venda, locais e condições 

de sua comercialização. 

Os livros comprados diretamente da EDIPUCRS podem ser pagos à 

vista, por boleto ou transferência bancária e por cartão de crédito ou dé-

bito. As condições de parcelamento poderão variar de acordo com o valor 

da venda, em até 3x. Caso a compra seja realizada pelo próprio autor da 

obra, desde que diretamente da EDIPUCRS, o pagamento poderá ser feito 

por estes mesmos meios, com 30% de desconto sobre o preço de capa, na 

encomenda de no mínimo 20 exemplares.

c. Precificação de serviços editoriais

SERVIÇOS VALOR OBSERVAÇÕES

Anais de eventos R$ 3.200,00
Projeto web da editora, publicação 
dos artigos em PDF, não incluso a 
revisão de textos.

Capa R$ 1.600,00 Até 2 alterações

Diagramação R$ 10,00 Por lauda de 2.000 caracteres

Ficha catalográfica R$ 120,00 Por formato

Isbn R$ 22,00 Por formato
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SERVIÇOS VALOR OBSERVAÇÕES

Projeto gráfico 
padrão PUCRS

R$ 2.800,00
O projeto gráfico traduz visualmente 
o conteúdo do livro

Revisão R$ 10,00 Por lauda de 2.000 caracteres

Taxa de ajustes 
excedentes na capa

R$ 300,00 Por ajuste adicional na capa

Tratamento de imagem R$ 10,00 Por imagem, gráfico e/ou tabela

d. Compras de livros e formas de pagamento

As compras realizadas em plataformas digitais ou em livrarias físicas 

estão sujeitas ao preço, formas e condições de pagamento próprias de 

onde foram adquiridas, sem qualquer responsabilidade da EDIPUCRS. 

III. LICITAÇÕES 

As obras editadas pela EDIPUCRS, por meios próprios ou em parceria, poderão 

ser inscritas para participar de licitações públicas municipais, estaduais ou federal, 

considerando-se suas condições de atender às exigências técnicas e de prazos 

estabelecidos em Edital, interesse institucional e retorno financeiro. 

IV. FORNECEDORES E TERCEIRIZADOS 

Os serviços de revisão textual e de referências dos livros e periódicos 

editados pela EDIPUCRS são realizados por empresas terceirizadas, de 

acordo com os padrões e normas indicados pela Editora e adequados a 

cada área do conhecimento e tipo de publicação. 

Os textos revisados são encaminhados para aprovação dos autores 

diretamente pela empresa revisora, sendo de sua integral responsabilidade 
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a eventual adequação e alteração dos textos e o fechamento dos arquivos 

corrigidos para serem enviados à Editora. 

Os custos do serviço de revisão podem variar de acordo com o tipo de 

revisão realizada (só de texto ou de referência ou ambas, por exemplo), de 

caráter mais ou menos técnico ou de divulgação, e sua extensão (número 

de caracteres ou de palavras), mas a empresa terceirizada deve sempre 

apresentar previamente o orçamento discriminado dos custos de revisão 

de cada texto para aprovação da EDIPUCRS. 

Por padrão, a EDIPUCRS contrata serviços de revisão apenas de textos 

em língua portuguesa. A eventual contratação de serviços de tradução e/

ou revisão de textos em língua estrangeira será orçada em separado e os 

seus custos repassados diretamente ao autor. 

O pagamento de serviços de qualquer natureza prestados por tercei-

ros à EDIPUCRS serão pagos somente após a finalização e aprovação do 

trabalho realizado.

V. PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS

O pagamento de direitos autorais de obras financiadas com recursos 

institucionais irá incidir apenas sobre os valores superiores ao montante 

financiado. A título de exemplo, caso o financiamento recebido pelo au-

tor tenha sido de R$ 3.000,00, a EDIPUCRS deverá pagar aos autores 10% 

somente sobre o valor líquido das vendas realizadas a partir deste valor. 

As condições de pagamento serão devidamente reguladas por contrato.

O pagamento de direitos autorais de obras financiadas com recursos 

do autor será de 10% sobre o valor obtido com a receita líquida de venda 

da obra nos formatos impresso, digital e variações.
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Para fins de recebimento dos seus direitos, os autores deverão enviar 

os seguintes documentos:
 ʞ Cartão PIS – Caso não possuir pode ser a negativa.

 ʞ Carteira de identidade

 ʞ CPF

 ʞ Comprovante da situação cadastral do CPF 
(emitir no site da Receita Federal)

 ʞ Comprovante de residência

 ʞ Comprovante de escolaridade

 ʞ Qualificação cadastral do e Social (emitir no site do e Social  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml) 

 ʞ Certidão de casamento ou união estável (se dependente do IR)

 ʞ Certidão de nascimento dos filhos (se dependente do IR)

Havendo mais de um autor, o pagamento referente aos direitos patri-

moniais de exploração da obra, serão realizados direta e exclusivamente 

pela Editora ao autor indicado e nomeado pelos demais autores e/ou 

organizadores como seu representante para tal finalidade, responsabili-

zando-se pelo repasse dos valores aos demais coautores da obra, conforme 

suas respectivas participações.

VI. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Ao informar seus dados pessoais no site da EDIPUCRS, esta garante o 

sigilo e a privacidade dos dados do Cliente, respeitados de acordo com os 

padrões de segurança da internet.
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Os dados cadastrais dos Clientes não serão fornecidos ou vendidos 

pela Editora para nenhuma empresa ou parceiro externo, mas poderão ser 

compartilhados com outras Unidades da própria instituição ou de outras 

instituições que façam parte legalmente da Rede Marista. 

A Editora poderá também utilizar esses dados para o envio de avisos 

importantes para os seus Clientes.

VII. TROCAS E DEVOLUÇÕES

Todo processo de troca ou devolução de obras com defeito ou outros 

eventuais problemas é de responsabilidade da própria loja ou site/plata-

forma onde o livro foi adquirido.



Av. Ipiranga, 6.681 – Prédio 05
Caixa Postal 1429 – CEP 90619-900

Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3320-3523

E-mail: editora.vendas@pucrs.br


