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Ata n° 006/2018/Ordinária/Editora

Aos 04 dias do mês de dezembro do ano de 2018, no horário das 14h00, na sala 206, 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 VI
reunião do Conselho Editorial da Editora UFABC (EdUFABC) do ano 2018, previamente
convocada e presidida pelo Coordenador, Professor Fernando Costa Mattos. Membros
presentes: Ana Claudia Polato e Fava, Fernanda Graziella Cardoso, Francisco José Brabo
Bezerra, Maria Inês Ribas Rodrigues, Neusa Serra, Daniel Zanetti de Florio, Gerardo
Alberto Silva. Ausências Justificadas: José Roberto Tálamo, Ana Paula de Mattos Arêas
Dau, Gustavo Morari do Nascimento, Patrícia Dantoni, Gilberto Maringoni de Oliveira,
Fernanda Franzolin, Roberto Gomes de Aguiar Veiga, Carlos Eduardo Ribeiro, Nathalie
de Almeida Bressiani, Graciela de Souza Oliver, Carla Lopes Rodriguez, Pedro Lauridsen
Ribeiro, Marly Monteiro de Carvalho, Regina Laisner, Thaís Cyrino de Mello Forato,
Silvio Salinas, Yara Adario Frateschi, Ladislau Dowbor, Rodrigo Bissacot. Ausentes:
Marcelo Oliveira da Costa Pires, Igor Fuser, Fernando Luiz Cássio, Tiago Ribeiro de
Oliveira, Lorenzo Baravalle, Miguel Said Vieira, Anderson Beraldo de Araújo, Paula
Rondinelli, Diogo Santana Martins. Apoio administrativo: Cleiton Klechen e Natalia
Gea. A reunião se inicia com os informes. Informe 1. Situação dos processos para
emissão do CNPJ próprio e Edital de Chamamento Público para cadastro de empresas
interessadas na distribuição dos livros: os processos se encontram em fase adiantada, com
grande probabilidade de fechar o ano com ambos finalizados. Pauta 1. Aprovação da Ata
da V Reunião Ordinária de 2018. A Profª Ana Claudia Polato e Fava pede a correção da
sua ausência para ausência justificada, por estar em período de férias. A ata foi, então,
aprovada com uma abstenção. Pauta 2. Análise dos pareceres recebidos referentes às
seguintes propostas de submissão: “O Elefante Negro: Eduardo de Oliveira e Oliveira,
Raça e Pensamento Social no Brasil (São Paulo, Década De 1970)”; “A Regulação
Jurídica Da Expansão Urbana na Zona Costeira e o Pacto Federativo: O Caso do Litoral
Norte do Estado De Paulo”. No caso da primeira submissão, os pareceres foram bastante
favoráveis, com pequenas sugestões de alteração. Já o segundo livro recebeu, também,
pareceres favoráveis. Porém, com um número maior de sugestões de ajustes. O
Coordenador propõe o encaminhamento dos pareceres aos respectivos autores, solicitando
que as alterações sejam incorporadas e que, posteriormente, estas obras retornem ao
ConsEd para que este avalie se as sugestões foram acatadas. A Conselheira Ana Fava
levanta outro ponto que deve ser levado em consideração na apreciação dos pareceres do
livro “A Regulação Jurídica Da Expansão Urbana na Zona Costeira e o Pacto Federativo:
O Caso do Litoral Norte do Estado De Paulo”, que é quanto à originalidade da proposta e
à qualidade e atualidade das referências. O ConsEd discute então sobre a pertinência da
publicação para a EdUFABC. Por fim, os Conselheiros decidem pela aprovação do
primeiro livro e rejeição do segundo. O Conselheiro Daniel Flório reafirma sua
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insatisfação com o sistema às cegas adotado pelo ConsEd, dizendo que foi contra na época
da votação dessa medida, a qual sobrecarrega a própria equipe da Editora quanto à
responsabilidade na escolha dos pareceristas. Pauta 3. Possibilidade de avaliação de
propostas em fase de projeto. O Coordenador colocou o assunto em pauta, após o
questionamento sobre esta possibilidade por parte de uma docente da UFABC. A proposta
do Prof. Fernando Costa Mattos é dar uma sinalização ao proponente quanto à viabilidade
do projeto, com o intuito de incentivar o andamento do projeto. O Coordenador ressalta
que a publicação final ainda passará por avaliação de pareceristas e do ConsEd, podendo
esta ser aprovada ou não, a depender do resultado final. O Conselheiro Gerardo levanta a
questão de comprometer orçamentos futuros com o projeto de livro em questão, pois caso
os autores/organizadores sigam exatamente o projeto aprovado pelo ConsEd, haveria o
compromisso de publicação por parte da Editora. Com o exposto, ele coloca que prefere
manter apenas o mecanismo atual. O Coordenador opta por retomar o assunto mais a
frente. Pauta 4. Balanço final (repasse de 2018 e perspectivas para 2019). Em 2018, o
ConsEd realizou modificações no Regimento Interno da EdUFABC, sendo a principal
delas a extinção do Comitê Estratégico. Além disso, foi responsável pela elaboração de
normas, como a que estabelece o Fluxo Contínuo de submissão de livros, a normativa que
regula a emissão de ISBN institucional, a política de doações e a normativa sobre
traduções e reedições. Foi realizada, em julho, a primeira edição do evento “Livros em
Diálogos”. No Fluxo Contínuo, a Editora recebeu 13 propostas, das quais 8 ainda estão em
avaliação e 4 propostas (das 5 já avaliadas) foram aprovadas. Houve uma intensificação
das ações de divulgação da Editora em redes sociais. A equipe da Editora participou da
Reunião Anual da ABEU, da Bienal do Livro, da Feira do Livro da UFPR, sendo estes
dois últimos eventos que trouxeram um resultado satisfatório nas vendas de livros da
EdUFABC. Houve ainda uma visita técnica à Editora da UFPR e à PUC Press. Por fim, o
Prof. Fernando Costa Mattos retoma o assunto dos informes, dizendo que a finalização dos
processos mencionados trará uma nova realidade, com a expectativa de aumentar
substancialmente a captação de recursos. O CNPJ por permitir a instituição do processo de
vendas, propriamente dito, com emissão de notas fiscais, desassociação da GRU e
exibição de preços no site. O Chamamento Público para cadastro de empresas de
distribuição por aumentar a divulgação do catálogo da EdUFABC, os contatos com
livrarias e, consequentemente, as vendas. Por outro lado, esta nova fase da Editora está
atrelada a um aumento da carga de trabalho, demandando o aumento da equipe. Esta
demanda foi repassada para a gestão da Universidade, assim como a necessidade de um
novo espaço físico, tanto para os servidores quanto para o estoque, além da perspectiva de
concessão de um espaço para o funcionamento de livraria, que comercialize os livros da
EdUFABC. Será criada, também em 2019, a página própria da EdUFABC no Facebook,
para facilitar a comunicação entre a equipe e a comunidade acadêmica. Em abril de 2019,
se encerra o mandato do atual ConsEd, sendo necessária a realização de novo processo
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para composição do Conselho. Há ainda a ideia de retomar os eventos de lançamento de
livros da EdUFABC. Finalmente, é apresentada aos Conselheiros a situação da receita
anual da Editora, sendo que em 2016 a receita foi de R$19.133,34, sendo R$ 7.100,00
proveniente de auxílio FAPESP, portanto sem o auxílio, a receita foi de R$12.033,34. Em
2017, a receita subiu para R$14.393,43 e em 2018, o aumento foi de 35%, com uma
receita de R$19.397,57. 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
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Fernando Costa Mattos
Coordenador da Editora UFABC
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