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Ata n° 001/2020/Ordinária/Editora 

Aos 09 dias do mês de março do ano de 2020, no horário das 14h00, na sala 312, torre 2,                    
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 2020, previamente convocada           
e presidida pelo Coordenador, Professor Fernando Costa Mattos. Membros presentes:          
Gerardo Alberto Silva (Vice-Coordenador), 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, Monica Benicia Mamian           
Lopez, Carla Lopes Rodriguez, Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, Diogo          
Santana Martins. Ausências Justificadas: Renata Simões, Margarethe Steinberger Elias,         
Daniele Ribeiro de Araujo, Claudio Luis Camargo Penteado, Luciana Xavier de Oliveira,            
Marcia Helena Alvim, Miguel Said Vieira, Tiago Fernandes Carrijo. Ausências: Camilo           
Andrea Angelucci, Sérgio Amadeu da Silveira, José Roberto Tálamo, Bruno Nadai,           
Graciela de Souza Oliver. Apoio administrativo: Natalia Gea. A reunião se inicia com os              
informes. Informe 1. O Coordenador informou sobre a licença capacitação do servidor            
Cleiton Klechen e que, devido à capacidade reduzida da equipe, a submissão de propostas              
por Fluxo Contínuo está temporariamente suspensa, com previsão de retorno para junho            
de 2020, momento em que termina a licença do Cleiton. Informe 2. O Coordenador              
noticiou também a vaga de estágio aberta na Editora e a realização do processo seletivo               
para a escolha da(o) estagiária(o), com previsão do início do estágio para abril de 2020.               
Informe 3. Realização do Festival Literário da UFABC 2020, em conjunto com a PROEC              
e com a Biblioteca, nos dias 03 e 04 de junho. Informe 4. Feira do Livro da Unesp. O                   
Coordenador informou sobre a participação da Editora UFABC na feira mencionada,           
solicitando a participação dos Conselheiros. Pauta 1. Análise das seguintes propostas com            
pareceres emitidos: “As teorias e o caso” recebeu dois pareceres positivos à publicação. O              
primeiro, favorável, possui algumas sugestões de alterações, porém estas não condicionam           
a aprovação da proposta. O segundo parecer é francamente favorável. O Coordenador            
sugere, então, o encaminhamento de aprovar a publicação da proposta. O Conselho aprova             
por unanimidade. “Ensaios sobre biopolítica” recebeu os dois pareceres favoráveis com           
ajustes. O primeiro contém algumas sugestões, com destaque à necessidade de melhoria            
na introdução da proposta, por se tratar de uma coletânea. O segundo parecerista também              
propôs ajustes, mas pontuais. O Coordenador propõe que a aprovação da proposta seja             
condicionada à avaliação das alterações realizadas por parte do Conselho. O           
encaminhamento é aprovado por unanimidade. “Escravos, libertos, livres” recebeu um          
parecer favorável com ajustes, sendo esses ajustes substantivos, e o segundo parecer            
desfavorável. O encaminhamento proposto pelo Coordenador foi o de rejeitar a proposta e             
sugerir ao proponente a ressubmissão, uma vez que incorporadas as alterações sugeridas            
pelos pareceristas. O Conselho aprovou o encaminhamento. “O desvelamento da          
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dominação subjetiva” recebeu um parecer favorável e um parecer favorável com ajustes.            
Como os ajustes são pontuais, o Coordenador sugere que a própria equipe técnica             
verifique as alterações e propõe o encaminhamento de aprovar a proposta de publicação.             
“O Rio, a cidade e o poeta” recebeu um parecer favorável e o outro favorável com ajustes.                 
O Coordenador propõe que a proposta seja aprovada, com posterior avaliação por parte do              
Conselho das alterações realizadas. “Paranapiacaba e os conflitos” recebeu os dois           
pareceres favoráveis com ajustes. Os pareceres apresentam sugestões de alterações          
pontuais e substantivas. O Coordenador propõe o encaminhamento de retornar a proposta            
aos pareceristas, após a incorporação das alterações sugeridas. Há uma discussão sobre a             
necessidade de solicitar um terceiro parecer. Decide-se pela aprovação da proposta, com            
os ajustes, e pelo envio da proposta reformulada aos mesmos dois pareceristas que fizeram              
a primeira avaliação. “Ribeirão Pires - de Geribatiba a Estância Turística” recebeu dois             
pareceres favoráveis com ajustes. O encaminhamento proposto pelo Coordenador é de           
aprovar, com ajustes, e retornar para verificação das alterações pelo Conselho. O            
encaminhamento foi aprovado pelo Conselho. “Richard Rorty e a filosofia” recebeu um            
parecer favorável e um parecer favorável com ajustes. O Coordenador propõe o            
encaminhamento de aprovação condicionada à realização das alterações sugeridas pelos          
pareceristas. Após a realização das alterações, a proposta deverá retornar ao Conselho para             
aprovação final. 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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