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Ata n° 001/2019/Ordinária/Editora
Aos 18 dias do mês de março do ano de 2019, no horário das 14h00, na sala 312, torre 3,
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 2019, previamente convocada
e presidida pelo Coordenador, Professor Fernando Costa Mattos. Membros presentes:
Marcelo Oliveira da Costa Pires, Gilberto Maringoni de Oliveira, Fernanda Franzolin,
Maria Inês Ribas Rodrigues, Daniel Zanetti de Florio, Roberto Gomes de Aguiar Veiga,
Graciela de Souza Oliver, Miguel Said Vieira, Carla Lopes Rodriguez, Diogo Santana
Martins, Pedro Lauridsen Ribeiro. Ausências Justificadas: Ana Claudia Polato Fava, José
Roberto Tálamo, Francisco José Brabo Bezerra, Carlos Eduardo Ribeiro, Nathalie de
Almeida Bressiani, Gerardo Alberto Silva, Lorenzo Baravalle, Fernanda Graziella
Cardoso, Marly Monteiro de Carvalho, Regina Laisner, Thaís Cyrino de Mello Forato,
Silvio Salinas, Yara Adario Frateschi, Ladislau Dowbor, Rodrigo Bissacot. Ausentes:
Ana Paula de Mattos Arêas Dau, Gustavo Morari do Nascimento, Igor Fuser, Fernando
Luiz Cássio, Paula Rondinelli, Anderson Beraldo de Araújo. Apoio administrativo:
Cleiton Klechen e Natalia Gea. A reunião se inicia com os informes. Informe 1. Novo
Vice-Coordenador: Gerardo Alberto Silva. Informe 2. CNPJ e Edital de Chamamento
Público para distribuição dos livros da Editora. Com a abertura do edital, duas
distribuidoras demonstraram interesse em distribuir os livros, enviaram a documentação e
estão em processo de credenciamento. O CNPJ foi obtido, assim como a Inscrição
Estadual, restando a última etapa para viabilizar a emissão de nota fiscal, o processo de
obtenção do e-CNPJ, que se encontra em andamento. Informe 3. Processo de escolha dos
novos conselheiros. O processo segue como prevê o regimento, com divulgação realizada
por parte da equipe da editora e o Coordenador solicita aos Conselheiros que também
divulguem o processo. Informe 4. Página própria da Editora UFABC. A página foi criada
em fevereiro para ampliar a divulgação das atividades realizadas pela Editora e dar maior
fluidez ao processo de aquisição de livros. Pauta 1. Aprovação da Ata da VI Reunião
Ordinária de 2018. A ata foi aprovada com três abstenções. Pauta 2. Aprovação do
orçamento 2019. O orçamento da EdUFABC em 2019 é de R$ 100.000,00, sendo dividido
em: R$ 2.000,00 para pagamento da anuidade da ABEU, R$ 5.000,00 para indexação de
cinco livros na plataforma SciELO Livros, R$ 10.000,00 para divulgação e distribuição,
R$ 3.000,00 para capacitação dos servidores, R$ 3.000,00 para diárias dos servidores e R$
77.000 para produção de livros. Houve discussão sobre a pertinência da indexação dos
livros na plataforma SciELO e sobre a natureza do acesso, se este deve ser aberto ou
fechado. A discussão levou a questionamentos sobre o papel da editora, tiragens, formato
dos livros, possibilidade de publicação de livros apenas em formato digital. Decidiu-se por
manter a indexação no SciELO por ora. O orçamento foi aprovado por unanimidade.
Pauta 3. Análise das propostas com pareceres emitidos. “O impeachment de Dilma
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Rousseff nas redes e nas ruas”. O primeiro parecer foi francamente favorável, com
sugestão de alteração apenas para o título, onde foi sugerido o acréscimo do termo
“ascensão da direita no Brasil”. O segundo parecer foi favorável, porém aponta uma
necessidade maior de ajustes, como padronização nas citações e revisão dos artigos. A
proposta foi aprovada por unanimidade. Porém, a publicação fica condicionada à
realização das alterações descritas no segundo parecer. “O Brasil pós-recessão: das
origens da crise às perspectivas de desafios futuros”. Os dois pareceres foram favoráveis
com ajustes. A proposta foi aprovada, contanto que as sugestões sejam acatadas pelo
proponente. Foi também sugerida pelo Conselho a alteração do título do livro.
“Previdência social e classe trabalhadora no Brasil: marchas e contramarchas”. Houve
uma discussão trazida pelo Conselheiro Marcelo Pires sobre a parcialidade da obra, a qual
traz, segundo ele, apenas uma ótica marxista. O Coordenador diz que a pluralidade de
ideias deve estar contida no catálogo da editora e não, necessariamente, em cada obra. A
proposta foi aprovada, com um voto contrário. 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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