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Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2017, no horário das 14h00, na sala S-206,
segundo andar, Bloco Alfa 2, na Universidade Federal do ABC (UFABC), campus de São
Bernardo do Campo, sita à Alameda da Universidade, s/n, Anchieta, São Bernardo do
Campo, realiza-se a III reunião do Conselho Editorial da Editora da UFABC (EdUFABC)
do ano 2017, previamente convocada e presidida pela Coordenadora, Professora Adriana
Capuano de Oliveira. Membros presentes: Ana Paula de Mattos Arêas Dau, Carlos
Eduardo Ribeiro, Fernanda Franzolin, Fernanda Graziella Cardoso, Francisco José Brabo
Bezerra, Gilberto Maringoni de Oliveira, Graciela de Souza Oliver, Gustavo Morari do
Nascimento, José Roberto Tálamo, Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, Maria Inês Ribas
Rodrigues, Miguel Said Vieira, Neusa Serra, Patrícia Dantoni, Pedro Lauridsen Ribeiro e
Roberto Gomes de Aguiar Veiga. Ausências Justificadas: Anderson Beraldo de Araújo,
Christiane Bertachini Lombello, Gerardo Alberto Silva, Igor Fuser e Márcio Fabiano da
Silva. Ausentes: Ana Cláudia Polato e Fava, André Guilherme Ribeiro Balan, Clarissa de
Franco, Daniel Zanetti de Florio, Fernando Luiz Cássio, Lorenzo Baravalle e Nathalie de
Almeida Bressiani. Apoio administrativo: Cleiton Fabiano Klechen e Natalia Gea. A
reunião começa com a apresentação dos informes. Informes: 1. Tratativas e instrução do
processo do Scielo Livros. Aprovação orçamentária de R$ 10.000,00 para a inserção de 10
livros do catálogo para o Scielo Livros, sendo este o número mínimo requisitado de
submissões para acesso à plataforma. O processo de avaliação dos livros é muito
criterioso. O Scielo Livros não aceita livros didáticos nem livros sem pareceres, o que leva
a uma dificuldade de inserção dos livros da área de exatas. 2. Situação do orçamento.
Disponibilização de orçamento para vitrines de exposição dos livros. Liberação de verba
para pelo menos duas vitrines. Pauta: 1. Seleção dos 10 livros para envio ao Scielo. Os
dez títulos selecionados previamente foram: Louis Couty e o Império do Brasil: o
problema da mão de obra e a constituição do povo no final do século XIX (1871-1891);
Progresso e moral na filosofia da história de Kant; História das ciências, epistemologia,
gênero e arte: ensaios para a formação de professores; A democracia reduz a desigualdade
econômica? Um estudo sobre as possibilidades de construção de uma sociedade mais igual
por meio da democracia; O petróleo no Brasil: exploração, capacitação técnica e ensino de
geociências (1864 - 1968); Política e cultura no governo de D. João VI: imprensa, teatros,
academias e bibliotecas (1792-1821); O harém ao rés do chão: imaginário europeu e
representações médicas sobre o lugar-segredo (1599-1791); Notas de um naturalista do sul
do Brasil, Fritz Müller: história da ciência e contribuições para a biologia; A família real
no Brasil; Companheiros servidores: o sindicalismo do setor público na CUT. Os dois
últimos títulos entrariam como acesso aberto e os demais seriam cobrados pelo acesso.
Após a discussão sobre o que seria didático e o que seria acadêmico, e a manifestação do
desejo de inserir obras das áreas exatas, foi sugerida e acatada a substituição de um dos
títulos acima por um dos livros da área de exatas “Bases da mecânica dos sólidos elásticos
com elementos finitos” ou o livro “Alocações, estabilidade e otimização: uma introdução
passo a passo” com acesso fechado, totalizando nove títulos com acesso fechado e um
com acesso aberto. O conselheiro Pedro Lauridsen responsabilizou-se pela análise do
conteúdo desses livros, se poderiam ser incluídos na proposta do Scielo ou não. 2.
Aprovação da Ata da Reunião 002/2017. A Prof.ª Patrícia Dantoni questionou a redação
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da Ata, mais especificamente o item de pauta 6, que aborda a decisão sobre uma demanda
específica com financiamento próprio que deverá ser submetida e avaliada por meio do
fluxo contínuo. A ata foi, portanto, suspensa até a apresentação de nova redação para o
item em questão. 3. Definição da política editorial. O texto previamente redigido pela
equipe técnica e enviado aos Conselheiros por e-mail foi discutido, alterações pontuais
foram sugeridas e incorporadas ao texto. A principal discussão sobre a política editorial
girou em torno da questão do financiamento próprio das publicações. Ficou então
estabelecido que serão consideradas propostas com aporte financeiro, desde que aprovadas
primeiramente pelo Conselho Editorial com relação ao mérito. No entanto, não serão
aceitos recursos de pessoas físicas, partidos políticos, instituições religiosas, nem aqueles
que caracterizem autopromoção. A existência de recursos institucionais para a publicação
de uma obra aprovada tampouco implica sua priorização na ordem de lançamento dos
títulos. Por limitação do tempo, a Prof.ª Adriana solicita a continuação da reunião em data
futura a ser definida por meio de uma consulta aos membros do Conselho. Nada mais
havendo a tratar, a coordenadora deu por encerrada a reunião, da qual eu, Natalia Gea,
lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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