
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
Editora UFABC 
Avenida dos Estados, 5001, Santa Terezinha 
Santo André – SP CEP 09210-580 - Fone: (11) 3356.7246 
editora@ufabc.edu.br 

 

Ata n° 002/2018/Ordinária/Editora 

Aos 08 dias do mês de maio 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 II              
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), Ana Paula de Mattos         
Areas Dau, Patrícia Dantoni, Fernanda Graziella Cardoso, Fernanda Franzolin, Francisco          
José Brabo Bezerra, Daniel Zanetti de Florio, Roberto Gomes de Aguiar Veiga, Graciela             
de Souza Oliver, Neusa Serra. Ausências Justificadas: Gustavo Morari do Nascimento,           
José Roberto Tálamo, Gerardo Alberto Silva, Maria Inês Ribas Rodrigues, Miguel Said            
Vieira, Carlos Eduardo Ribeiro, Gilberto Maringoni de Oliveira. Ausentes: Ana Claudia           
Polato e Fava, Igor Fuser, Fernando Luiz Cássio, Anderson Beraldo de Araújo, Pedro             
Lauridsen Ribeiro, Lorenzo Baravalle, Nathalie de Almeida Bressiani. Apoio         
administrativo: Cleiton Fabiano Klechen e Natalia Gea. A reunião se inicia com os             
informes. Informe 1. Contrato com a Springer. A contrapartida pela cessão dos direitos             
foi a doação de oito livros para a EdUFABC, além da doação de cinco exemplares do livro                 
“O Petróleo no Brasil” depois de traduzido para o inglês e dos créditos à EdUFABC nos                
exemplares traduzidos. Informe 2. Livros no Scielo. Dos dez livros aprovados, já estão             
disponíveis três títulos no site da Scielo, um deles em acesso aberto. Informe 3.              
Tratativas a respeito do CNPJ. Ocorreu uma nova conversa com a ProAd, na qual foi               
possível perceber um grande empenho dos setores envolvidos para resolver a questão do             
CNPJ. Foi informado ainda que as tratativas para obtenção do CNPJ da Editora servirão              
de base para a obtenção do CNPJ de outros setores que também possuem esta demanda.               
Informe 4. Possível contrato com a Agrega. Trata-se de um projeto com foco nas Editoras               
Universitárias da distribuidora “Luft”. A proposta se torna interessante por viabilizar a            
disponibilização dos títulos da EDUFABC em grandes sites utilizados no varejo de livros.             
Informe 5. Propostas recebidas via Fluxo Contínuo. Até o presente momento, a            
EdUFABC recebeu três propostas de publicação. Informe 6. “Livros em Diálogo”. Ideia            
de realizar eventos com autores da EdUFABC, onde dois autores debateriam sobre seus             
livros. O primeiro “Livros em Diálogo” será com o Prof. Daniel Pansarelli e a Profª.               
Márcia Alvim no segundo quadrimestre de 2018. Pauta 1. Aprovação da Ata nº 01/2018.              
A ata é aprovada pelos presentes com abstenção por parte de dois conselheiros, por não               
estarem presentes na reunião à qual o documento corresponde. Pauta 2. Aprovação dos             
novos conselheiros. Os nomes indicados para compor o ConsEd são: Prof. Marcelo            
Oliveira da Costa Pires, sugerido pelo Prof. Marcelo Leigui, para a área de Ciências              
Naturais e Cognição. Para a área de Filosofia, Artes e Humanidades, foi indicada a              
servidora técnico-administrativa Paula Rondinelli pela ex-conselheira Clarissa de Franco.         
Para a área das Engenharias, a Profª Christiane Lombello indicou o Prof. Tiago Ribeiro de               
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Oliveira. Para a área de Matemática e Ciências da Computação, o Prof. André Brandão              
sugeriu a Profª Carla Lopes Rodriguez e o Prof. Diogo Santana Martins. Os cinco nomes               
foram aprovados por unanimidade. Pauta 3. Resolução que regulamenta o uso do ISBN             
da UFABC. Diante da necessidade de estabelecer diretrizes para atender as solicitações de             
ISBN da UFABC, foi criada uma minuta de Resolução para normatizar esta demanda.             
Houve discussão sobre quem deveria regulamentar o uso do ISBN, se o ConsEd ou              
alguma instância superior. Houve discussão sobre alguns pontos da Resolução, porém,           
decidiu-se esperar até a próxima reunião para aprovar a Resolução, a fim de aprimorar              
alguns pontos que ainda precisam de melhorias. Pauta 4. Diretrizes para a cessão de              
direitos em casos de tradução para línguas estrangeiras. Após discussões sobre           
contrapartida e outras questões pontuais, decide-se adiar a aprovação do documento para a             
próxima reunião do ConsEd, de modo a levar em consideração a análise de outros              
documentos oficiais da EdUFABC, como o Termo de Cessão de Direitos Autorais. Pauta             
5. Deliberação sobre traduções propostas à EdUFABC via Fluxo Contínuo. Embora se            
tenha discutido sobre a dificuldade de encontrar pareceristas para esse tipo de processo,             
ficou decidido que serão aceitas, pela EdUFABC, propostas de traduções. 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. 
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