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Ata n° 003/2019/Ordinária/Editora
Aos 03 dias do mês de julho do ano de 2019, no horário das 14h00, na sala 312, 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 III Reunião do
Conselho Editorial da Editora UFABC (EdUFABC) do ano 2019, previamente convocada
e presidida pelo Coordenador, Professor Fernando Costa Mattos. Membros presentes:
Gerardo Alberto Silva (Vice-Coordenador), Renata Simões, Tiago Fernandes Carrijo,
Gabriel Almeida Antunes Rossini, Gilberto Rodrigues, Ailton Paulo de Oliveira Júnior,
Bruno Guzzo da Silva, Luiz Fernando Grespan Setz, Michela Bordignon, Leonardo Freire
de Mello, Margarethe Steinberger Elias, Monica Benicia Mamian Lopez, Carla Lopes
Rodriguez, Diogo Santana Martins. Ausências Justificadas: Daniele Ribeiro de Araujo,
Claudio Luis Camargo Penteado, Luciana Xavier de Oliveira, Marcia Helena Alvim,
Miguel Said Vieira. Ausências: Camilo Andrea Angelucci, Sérgio Amadeu da Silveira,
Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, José Roberto Tálamo, Bruno Nadai, Graciela
de Souza Oliver. Apoio administrativo: Cleiton Klechen e Natalia Gea. A reunião se
inicia com os informes. Informe 1. O Coordenador informou sobre a publicação de dois
novos títulos: “A Filosofia Natural de Benjamin Franklin” e “Política externa como ação
afirmativa”. Informe 2. O Coordenador apresentou os principais assuntos abordados na
32ª Reunião Anual da ABEU, ocorrida entre os dias 14 e 17 de maio em Porto Alegre.
Pauta 1. Aprovação da Ata da II Reunião Ordinária de 2019. A ata foi aprovada com
duas abstenções. Pauta 2. Análise das seguintes propostas com pareceres emitidos:
“Incentivos & Inovação: Reflexões sobre uso e difusão de políticas públicas para
promoção de inovação em micro, pequenas e médias empresas” (Interdisciplinar). Os dois
pareceres recebidos foram antagônicos e, assim, foi solicitado um terceiro parecer que foi
intermediário. Apesar de dois pareceres serem positivos com modificações, as críticas
apontadas pelos pareceristas foram significativas como, por exemplo, à precisão
conceitual e à atualização das informações. Há uma discussão sobre a relevância do
assunto, o interesse da EdUFABC em publicar a obra e a qualidade da proposta. Com isso,
o Coordenador propõe o encaminhamento de reprovar a proposta, porém propondo a
reformulação, de acordo com as sugestões dos pareceristas, e consequente ressubmissão
da proposta. O Conselho aprova o encaminhamento com uma abstenção. “Paradigmas do
planejamento territorial em debate: contribuições críticas a um campo científico
emergente” (Ciências Sociais). Os dois pareceres foram favoráveis com ajustes. O
Coordenador propõe o encaminhamento de aprovar após a realização dos ajustes indicados
pelos pareceristas. O Conselho aprova o encaminhamento com três abstenções. “Reforma
da Previdência em Perspectiva Comparada: Executivo, Legislativo e Sindicatos na
Argentina e no Brasil” (Ciências Sociais). O livro se trata de uma reedição, que foi
publicado pela Editora Humanitas. Os Conselheiros discutem sobre a necessidade de
atualização da proposta em relação à primeira edição. O Coordenador propõe o seguinte
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encaminhamento: aprovar a proposta e pedir para o autor elaborar uma apresentação para
contextualizar o momento atual da discussão sobre a reforma da previdência. O Conselho
aprovou o encaminhamento com uma abstenção. Pauta 3. Revisão da normativa do ISBN.
O Coordenador apresenta a normativa já existente e explica as motivações que levaram à
elaboração desta normativa. A Conselheira Renata sugere alterações na redação do
primeiro artigo da normativa e apresenta preocupação com a falta de avaliação técnica e
revisão textual das obras para as quais o ISBN institucional é solicitado. O Conselheiro
Leonardo endossa a preocupação e acrescenta que, ao liberar o ISBN, a UFABC está se
responsabilizando pela publicação. Há também a discussão com relação à necessidade de
consulta aos Conselhos Superiores sobre essa incubência e com relação à pertinência de se
manter a emissão de ISBN institucional sob a responsabilidade da Editora. O Conselheiro
Tiago propõe o encaminhamento de passar as solicitações pelo ConsEd, mesmo que por
e-mail a fim de estabelecer um crivo mínimo na emissão do referido ISBN. Há a sugestão
sobre a inserção de uma nota esclarecendo que possíveis erros técnicos ou de linguagem
são de responsabilidade dos autores/organizadores. É também proposto que seja anexada à
solicitação que comprove a aprovação do texto por alguma instância interna da UFABC.
O Coordenador diz que consultará outras instâncias da Universidade e trará o assunto
novamente à pauta quando oportuno. Pauta 4. Revisão da Política Editorial. O
Coordenador explicou que a nova proposta da Política Editorial revoga as Resoluções
ConsEd nº 001/2018, que estabelece a Política editorial vigente, assim como a nº 002/2018
e a nº 003/2018, que tratam das propostas de traduções e reedições. O Prof. Fernando
apresenta a nova proposta, explicando item a item. A primeira proposta de alteração é
inserir a possibilidade de publicar obras literárias, desde que observados os padrões de
qualidade. O Coordenador sugere também a alteração do artigo 5º, a fim de permitir a
submissão de propostas para a EdUFABC por parte dos Conselheiros. O Conselho propõe
a inclusão da Coordenação e da equipe técnica na alteração. No artigo 7º, o Coordenador
propõe colocar a redação em formato de incisos e inserir o seguinte texto como Inciso I:
“análise pela Coordenação quanto a seu enquadramento nesta Política”. Ocorre a
discussão sobre a fila de produção das publicações aprovadas, principalmente no caso de
limitação do orçamento da Editora. O Conselho decide que a fila deve seguir a data de
submissão das propostas. Além dessas alterações, outras sugestões pontuais são feitas
pelos Conselheiros, as quais serão incorporadas e apresentadas na próxima reunião. 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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