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Ata n° 005/2019/Ordinária/Editora
Aos 09 dias do mês de dezembro do ano de 2019, no horário das 14h00, na sala R602,
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 V 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, Gabriel Almeida Antunes
Rossini, 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, Gilberto Rodrigues, Tiago Fernandes
Carrijo, 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. A reunião se inicia
com os informes. Informe 1. O Coordenador informou sobre a emissão das primeiras
notas fiscais da Editora, tendo sido a primeira nota emitida no dia 29 de novembro de
2019. Pauta 1. Análise das seguintes propostas com pareceres emitidos: “Você disse
Libras?” trata-se de uma obra já publicada, por outra editora, e que se encontra disponível
online. Por ser uma proposta não original, o Conselho optou por não publicar a proposta.
“O pensamento político de James Harrington: republicanismo, maquiavelismo e inovação”
retornou ao Conselho após retornar aos pareceristas para que esses verificassem se houve
a incorporação das alterações previamente sugeridas e necessárias para a aprovação da
proposta. Os pareceres foram positivos e o encaminhamento proposto pelo Coordenador
foi de aprovação da obra. Os conselheiros aprovaram por unanimidade. “O lobby na
regulação da publicidade de alimentos da Anvisa” também passou por reavaliação dos
pareceristas, que consideraram as alterações realizadas de forma adequada e destacaram a
relevância da publicação. Com isso, o encaminhamento proposto de aprovação foi acatado
pelo Conselho por unanimidade. “Cidade e cerveja: um gole de história na urbanização em
São Paulo” recebeu um parecer favorável e o outro favorável com ajustes. Há uma
discussão sobre um ponto do segundo parecer quanto ao título do livro. O Coordenador
sugere “Cidade e cerveja: um gole de história no processo de urbanização da cidade de
São Paulo”, sugestão acatada pelo Conselho. O Coordenador propõe que o livro seja
aprovado com ajustes, sendo necessária posterior revisão por parte da equipe técnica para
“Aquém do homem: teoria crítica em perspectiva feminista, antirracista e decolonial”
recebeu um parecer favorável e um desfavorável. No entanto, o parecer desfavorável
avaliou muito bem a proposta e reprovou o livro com o argumento de faltar uma
apresentação dando coesão conceitual ao livro como um todo. Decide-se então por
solicitar um terceiro parecer para melhor embasar a decisão do Conselho. “Controle de
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sistemas por computador” recebeu um parecer favorável e um favorável com ajustes. As
alterações sugeridas pelo segundo parecerista são muitas, mas pontuais, e o
encaminhamento proposto pelo Coordenador é de aprovar com ajustes, sendo que a
proposta reformulada deverá passar novamente pelo segundo parecerista para, então, ser
aprovada e enviada para produção. “Pobreza e plebe em Hegel” recebeu um parecer
favorável e um parecer favorável com ajustes. O primeiro parecer faz críticas quanto à
estrutura da proposta, mas enfatiza a qualidade do texto. O segundo parecer faz sugestões
pontuais e também elogia a proposta. Assim, o encaminhamento proposto pelo
Coordenador é de aprovar com ajustes, sendo esses verificados pela equipe técnica após o
reenvio da obra alterada pelo proponente. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu
por encerrada a reunião, da qual eu, Cleiton Klechen, lavrei a presente ata, que foi lida e
aprovada por todos os presentes.
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