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Ata n° 004/2020/Ordinária/Editora
Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2020, no horário das 14h00, realiza-se
remotamente a IV 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), Renata Simões,
Graciela de Souza Oliver, Tiago Fernandes Carrijo, 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, Claudio Luis Camargo Penteado,
Luciana Xavier de Oliveira, Camilo Andrea Angelucci, Miguel Said Vieira. Ausências
Justificadas: Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, Gilberto Rodrigues, Marcia
Helena Alvim. Ausências: Sérgio Amadeu da Silveira, José Roberto Tálamo, Bruno
Nadai, Daniele Ribeiro de Araujo, Diogo Santana Martins. Apoio administrativo: Aline
Macedo, Cleiton Klechen, Marcelo Alecsander, Cintia Leite. A reunião se inicia com os
informes. Informe 1. O Coordenador informa sobre o resultado da participação da
EdUFABC na 1ª Feira Virtual das Editoras Universitárias, e informa sobre a participação
da EdUFABC na 2ª Feira Virtual, realizada em parceria com a ABEU, do dia 15 ao dia 18
de setembro. Informe 2. O Coordenador informa sobre a parceria com a Livraria da
UNESP, que agora conta com livros do catálogo da EdUFABC para venda em seu site.
Informe 3. O Coordenador informa sobre a continuidade do acesso aberto aos livros da
EdUFABC nas plataformas SciElo e Amazon, como forma de incentivo à leitura no
contexto da pandemia e da democratização do acesso à livros, a iniciativa trouxe aumento
da circulação dos títulos que pôde ser vista no número dos downloads. Houve a sugestão,
por parte de membro do Conselho, de melhoria na disponibilização do link do acesso
aberto no site da EdUFABC. Informe 4. O Coordenador informa sobre a mudança na
equipe da EdUFABC: saída da Natália Gea para PROEC. Novos membros: Marcelo Leite,
vindo da PROEC, Cíntia Leite, vinda da PROAP, Aline Macedo, estagiária. Pauta 1.
Aprovação, por unanimidade, da ata da 3ª Reunião Ordinária de 2020. Pauta 2. Avaliação
de propostas recebidas. Marxismo e Relações Internacionais: conceitos e agendas de
pesquisa: O livro possui um parecer favorável, que propõem mudanças a serem
realizadas, e outro parecer é desfavorável e aponta questões pontuais. Os conselheiros
entendem que algumas melhorias devem ser realizadas na organização do livro, propõem
uma mudança na categoria do livro, após o entendimento de que não se trata de um livro
didático e sugerem a seguinte alteração no título: “Reflexões sobre Marxismo e relações
internacionais”. O encaminhamento proposto é solicitar ao proponente que realize as
alterações contidas nos dois pareceres, que seriam inevitáveis de toda forma, submeter a
nova versão à avaliação de um terceiro parecerista e finalmente submeter à aprovação do
Conselho. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Acerca da racionalidade
totalitária em Hannah Arendt: da experiência totalitária ao repensar os sentidos da

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Editora UFABC
Avenida dos Estados, 5001, Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 0 9210-580 - Fone: (11) 3356.7246
editora@ufabc.edu.br

política: Os dois pareceres são desfavoráveis. O encaminhamento proposto é de
reprovação. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Um sol para todos nós:
Os dois pareceres são desfavoráveis. O encaminhamento proposto é de reprovação. O
encaminhamento foi aprovado por unanimidade. A questão da morte na tradição
filosófica: O primeiro parecer foi favorável, aguardando recebimento do segundo parecer.
O encaminhamento proposto é de pré-aprovação, no caso de o novo parecer ser
amplamente favorável, propõem dar o encaminhamento na publicação. Se o parecer for
favorável com alterações, desfavorável, ou mesmo favorável (com uma série de
comentários para alterações) submeter ao Conselho e/ou pedir um terceiro parecer. O
encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Trabalho livre e não-livre:
perspectivas em História Social: O livro possui um parecer favorável e outro
desfavorável. O encaminhamento proposto é de solicitar ao proponente que realize as
alterações contidas nos dois pareceres, submeter a nova versão à avaliação de um terceiro
parecerista e finalmente submeter à aprovação do Conselho. O encaminhamento aprovado
por unanimidade. A teoria política na obra de Nicos Poulantzas: Os dois pareceres são
favoráveis. O encaminhamento proposto é de aprovar com sugestão de alterações
pontuais, posteriormente verificados pela própria Equipe da Editora e Coordenação. O
encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Aquém do Homem: Teoria crítica em
perspectiva feminista, antirracista e decolonial: O livro foi alterado pelo proponente
conforme sugestões dadas pelos pareceristas e retornou para avaliação definitiva do
Conselho. Considerou-se que as alterações realizadas foram suficientes e o
encaminhamento proposto é de aprovação. O encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. Pauta 3. Apreciação do novo documento da Resolução para submissão e
aprovação de projetos de publicação de livros ou série de livros na modalidade fluxo
contínuo. O novo documento passou por alterações, conforme propostas anteriormente
sugeridas pelo Conselho. Encaminhamento proposto é de aprovação da Resolução, após a
sugestão do Conselho de retirar a palavra "Coleções" do art. 1º e alterar art. 10 de
"aproximadamente" por "pelo menos", o encaminhamento foi aprovado por unanimidade.
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.

Cleiton Klechen
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