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Ata n° 001/2018/Ordinária/Editora 

Aos 16 dias do mês de março do ano de 2018, no horário das 14h00, na sala 312-1,                  
terceiro andar, Torre 1, Bloco A, na Universidade Federal do ABC (UFABC), campus de              
Santo André, sita à Avenida dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a              
I reunião do Conselho Editorial da Editora UFABC (EdUFABC) do ano 2018,            
previamente convocada e presidida pelo Coordenador, Professor Fernando Costa Mattos.          
Membros presentes: Christiane Bertachini Lombello (Vice-Coordenadora), Gustavo       
Morari do Nascimento, Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, Patrícia Dantoni, Ana           
Claudia Polato e Fava, Igor Fuser, Fernanda Franzolin, Fernando Luiz Cássio, Maria Inês             
Ribas Rodrigues, Roberto Gomes de Aguiar Veiga, Gerardo Alberto Silva, Miguel Said            
Vieira. Ausências Justificadas: Carlos Eduardo Ribeiro, Ana Paula de Mattos Areas Dau,            
Daniel Zanetti de Florio, Graciela de Souza Oliver, Pedro Lauridsen Ribeiro, Lorenzo            
Baravalle. Ausentes: Anderson Beraldo de Araújo, Fernanda Graziella Cardoso, Gilberto          
Maringoni de Oliveira, Francisco José Brabo Bezerra, José Roberto Tálamo, Nathalie de            
Almeida Bressiani, Neusa Serra. Apoio administrativo: Cleiton Fabiano Klechen e          
Natalia Gea. A reunião se inicia com a apresentação do novo Coordenador, Fernando             
Costa Mattos, da nova Vice-Coordenadora, Christiane Bertachini Lombello, e dos          
membros presentes do Conselho (Informe 1). Informe 2. Novas ações necessárias.           
Intensificar a divulgação dos livros e da própria Editora interna e externamente. Questões             
relativas ao estoque de livros. Regulamentação do processo de fornecimento do ISBN            
vinculado à UFABC, mas diferente do ISBN da Editora. Informe 3. Substituição de             
alguns Conselheiros. O Coordenador informa sobre o falecimento do Prof. André           
Guilherme Ribeiro Balan e a solicitação de desligamento dos seguintes Conselheiros:           
Márcio Fabiano da Silva, Clarissa de Franco, Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, além             
da necessidade de substituição da Profª Christiane Bertachini Lombello na área           
“Engenharias”, em virtude de ela ter assumido o cargo de Vice-Coordenadora da Editora.             
Há a discussão sobre como proceder com estas substituições, se poderia haver indicações             
do Conselho e da Coordenação ou se seria necessária a abertura de nova Chamada              
Pública. Evocou-se o Regimento Interno da EdUFABC, no qual, segundo o § 2º do Art.               
10º, “caso a Chamada Pública seja insuficiente para suprir as vagas, as posições vacantes              
poderão ser ocupadas por membros designados pela Coordenação Geral ou pelo Comitê            
Estratégico.” Levanta-se a possibilidade de indicação de novos nomes pelos próprios           
Conselheiros que pediram desligamento. Assim, decide-se que os Conselheiros desligados          
indicarão novos nomes e, na ausência de indicações, o ConsEd e/ou a Coordenação Geral              
fará as indicações. Informe 4. Levantamento sobre acervo. A equipe da Editora apresenta             
um estudo realizado sobre o acervo, com diferentes recortes, como: “obras aprovadas e             
propostas recebidas por edital”, “número de publicações por área”, “vínculo do autor”,            
“número de aquisições” e “aquisições por área”. Informe 5. Visita da Livraria Unesp             
Móvel à UFABC pela quarta vez, desta vez em parceria com a EdUFABC. Informe 6.               
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Necessidade de retomada da discussão sobre a cessão de direitos autorais do livro “O              
Petróleo no Brasil”, para a sua tradução pela editora Springer. O Coordenador pede que os               
Conselheiros se posicionem quanto à aprovação da cessão no caso de não haver             
contrapartida ou de esta ser considerada insuficiente. O Prof. Fernando Mattos e a Profª              
Christiane esclarecem que estão insistindo em uma contrapartida que beneficiaria toda a            
Universidade, que seria a disponibilização de parte do catálogo online da Springer ao             
Sistema de Bibliotecas da UFABC, o qual representaria uma economia por parte da             
Universidade, uma vez que a Biblioteca demonstrou grande interesse em adquirir os            
títulos da Editora Springer. Pauta: 1. Aprovação da Ata nº 04/2017. Após as correções              
realizadas no ponto quatro da pauta, a fim de ressaltar os custos com os quais a                
universidade arcou para a publicação do livro “O Petróleo no Brasil” na questão da cessão               
de direitos autorais para uma editora comercial, a ata é aprovada pelos presentes com              
abstenção por parte de cinco conselheiros, por não estarem presentes na reunião à qual o               
documento corresponde. Pauta: 2. Regimento Interno. O Prof. Fernando Mattos sugere           
ajustes no Regimento para adequá-lo ao funcionamento da Editora e do ConsEd, sendo em              
sua maioria alterações pontuais, com exceção da extinção do Comitê Estratégico, que não             
se mostrava efetivamente atuante na prática. Após revisão e discussão sobre o Regimento             
Interno, o ConsEd aprova as alterações realizadas, encaminhando para aprovação final do            
Comitê de Extensão e Cultura (CEC). Pauta: 3. Fluxo Contínuo. Após discussão, a             
Resolução do Fluxo contínuo foi pré-aprovada, dependendo de ratificação do Comitê           
Estratégico. Pauta: 4. Orçamento. O Prof. Fernando Mattos apresentou o orçamento da            
Editora para o ano de 2018. O orçamento total da Editora é de R$ 170.000,00, sendo R$                 
2.000,00 para a Anuidade da ABEU, R$ 5.000,00 para a inserção de novos títulos no               
portal de livros eletrônicos da SciELO. R$ 5.000,00 para Divulgação e Distribuição, R$             
5.000,00 para diárias, R$ 3.000,00 para Cursos de Capacitação para a Equipe da Editora,              
R$ 3.000,00 para aquisição de software de avaliação de plágio, R$ 7.000,00 para             
aquisição de vitrines e R$ 140.000,00 para a produção de livros. Nada mais havendo a               
tratar, o coordenador deu por encerrada a reunião, da qual eu, Natalia Gea, lavrei a               
presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 

 

Natalia Gea 
Assistente em Administração 

SIAPE 2093122 
 

 

Fernando Costa Mattos 
Coordenador da Editora UFABC 
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