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Apresentamos, a seguir, as especificações técnicas importantes 
para impressão dos livros didáticos do Curso de Bacharelado 
em Administração Pública, oferecido na modalidade a distância, 
integrante do Programa Nacional de Formação em Administração 
Pública – PNAP.

Capa

Para impressão da capa, 
utilize o arquivo em Adobe 
Ilustrator (.ai) ou CorelDRAW 
(.cdr). O projeto gráfico deverá 
ser mantido na íntegra, no 
entanto, foi previsto um espaço 
na contracapa para inclusão das 
logomarcas da instituição que 
oferecerá o curso, conforme 
indicado pela seta vermelha 
na imagem ao lado.
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Livro Didáti co

O arquivo do livro está disponibilizado no formato PDF em  
duas versões: uma para publicação na internet e uma para impressão 
em gráfica. 

O arquivo para impressão em gráfica encontra-se no formato 
PDF/X1-a, com sangria de 2 cm, cruz de corte e registro, preparado 
para ser impresso em gráfica com sistema de saída em processamento 
CTP (Computer-to-Plate). Para garantir a qualidade de impressão 
do livro didático, recomendamos seguir as orientações especificadas 
abaixo quando do edital de licitação.

Especifi cações do livro

O projeto gráfico do livro didático do curso foi desenvolvido 
buscando o equilíbrio entre o textual e o visual, a simplicidade e a 
mobilidade, com uma distribuição adequada e equilibrada dos textos e 
espaços, a fim de produzir um material de qualidade e com os requisitos 
necessários para cumprir sua função de mediador pedagógico na 
Educação a Distância.

A fonte tipográfica utilizada nos títulos e subtítulos é a Calibri, 
e a utilizada nos textos é a Souvenir BT. Tais fontes são consideradas 
adequadas para materiais didáticos devido à sua leveza e limpeza, 
que proporcionam melhor leitura. 

O formato do livro no tamanho 20 x 26 cm garante a proporção 
recomendada para livros didáticos de modo a facilitar a legibilidade, a 
captação e a devida compreensão da informação que o autor deseja 
passar ao leitor. 

v

PDF/X-1a é um padrão 

internacional, normalizado 

pela ISO 15930, que 

prevê arquivos seguros 

e confi áveis, montados 

a parti r de informações 

genéricas e universais, 

permiti ndo seu uso por 

todos os sistemas de 

fl uxo de trabalho gráfi co 

que suportam o formato 

PDF, independente do 

aplicati vo e da plataforma 

em que os documentos 

originais foram criados. 

(ABNT, 2006)

Sistema CTP (Computer-

to-Plate) é um sistema de 

pré-impressão digital que 

dispensa a necessidade 

de gerar fotolito e se 

uti liza da tecnologia a 

laser, eliminando assim o 

processo de montagem 

manual. A vantagem de 

uti lização deste sistema 

é a redução do tempo 

de produção e maior 

qualidade no produto fi nal 

impresso.
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Especifi cações técnicas

Formato (dimensão do livro): 200 x 260 mm (fechado)  

     400 x 260 mm (aberto)

Nº de Páginas: verificar nos arquivos recebidos

Capa: 4x0 cores (CMYK) em Papel SUPREMO 250 g/m² 

Plastificação da capa em Prolan Fosco 1 x 0

Miolo: 2x2 cores  (Preto + Pantone Reflex Blue U) em Papel 
OffSet 75 g/m²

Acabamento: Miolo costurado, Alceamento, Hot-Melt, Refilado, 
Lombada quadrada

Deverá ser fornecida prova de capa colorida em tamanho 
natural e prova de imposição de miolo para conferência.

O sistema de saída e gravação das chapas deverá ser em CTP. 
Para isso, é fornecido um arquivo em PDF (está escrito “gráfica” no 
nome do arquivo) já fechado nas configurações necessárias para que 
o livro seja impresso dentro dos padrões exigidos no sistema CTP. 
Tal informação deverá constar no edital de licitação da gráfica para 
garantir que a impressão esteja no padrão de qualidade exigido, pois 
as gráficas de pequeno porte poderão não ter este sistema disponível, 
o que compromete a qualidade final do produto.

Qualquer dúvida não esclarecida neste manual, favor entrar  
em contato pelo e-mail <pnap@eadadm.ufsc.br>, com cópia para 
Denise Bunn no e-mail <denise@eadadm.ufsc.br>. 




