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Ata n° 005/2020/Ordinária/Editora 

Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2020, no horário das 14h00, realiza-se                
remotamente a V 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, Ailton Paulo de Oliveira Júnior,            
Bruno Guzzo da Silva, Luiz Fernando Grespan Setz, Michela Bordignon, Leonardo Freire            
de Mello, Monica Benicia Mamian Lopez, Camilo Andrea Angelucci, Maria Isabel           
Mesquita Vendramini Delcolli, Marcia Helena Alvim, Luciana Xavier de Oliveira.          
Ausências Justificadas: Claudio Luis Camargo Penteado, Gilberto Rodrigues, José         
Roberto Tálamo, Margarethe Steinberger Elias. Ausências: Sérgio Amadeu da Silveira,          
Bruno Nadai, Daniele Ribeiro de Araujo, Diogo Santana Martins, Miguel Said Vieira,            
Carla Lopes Rodriguez. Apoio administrativo: Cleiton Klechen, Marcelo Alecsander. A          
reunião se inicia com os informes. Informe 1. O Coordenador informa sobre a             
participação da EdUFABC na edição virtual da UFABC Para Todos. Informe 2. O             
Coordenador informa sobre a participação da EdUFABC nas feiras virtuais da PUC-PR e             
UNESC. Informe 3. O Coordenador informa que passa a ocupar uma cadeira no Conselho              
Fiscal da ABEU. Informe 4. O vice-coordenador informa sobre o Plano de Retomada das              
atividades presenciais. Pauta 1. Aprovação, por unanimidade, da ata da 5ª Reunião            
Ordinária de 2020. Pauta 2. Avaliação de propostas recebidas. Linguagens Formais -            
Teoria, Modelagem e Implementação: Proposta de reedição. O livro que foi lançado a             
primeira vez em 2009, teve seus exemplares esgotados e recebeu o Prêmio Jabuti. Os              
conselheiros entendem que o livro possui um grande número de páginas e sugerem a              
divisão em dois volumes, bem como a publicação em formato digital. O encaminhamento             
proposto é falar com o proponente sobre possibilidade de dividir a obra em dois volumes e                
ressubmeter à aprovação do Conselho. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade.           
Política externa em um mundo em transformação: o primeiro ano do governo            
Bolsonaro: A obra já havia passado anteriormente pela a avaliação do Conselho, voltou             
para processo de avaliação e retornou para nova apreciação do Conselho. O primeiro             
parecer foi favorável, mas com ponderações que podem ter sido feitas com vieses             
ideológicos. O segundo parecer foi bastante favorável, tendo apenas sugestões pontuais de            
revisão. O encaminhamento proposto e de aprovação do livro para publicação. O            
encaminhamento foi aprovado por unanimidade. A Questão da Morte na Tradição           
Filosófica: O primeiro parecer foi favorável. O segundo parecer foi favorável com            
alterações. O encaminhamento proposto é de solicitar ao proponente alterações que serão            
conferidas pela equipe da EdUFABC. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade.           
Pauta 3. Discussão sobre a disponibilização de livros em PDF da EdUFABC na biblioteca              
da UFABC para acesso gratuito da comunidade acadêmica com login. O encaminhamento            
proposto é liberar o acesso até o final do Quadrimestre Suplementar dos PDF dos livros               
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publicados até 2015 pela EdUFABC. O encaminhamento foi aprovado com abstenção da            
Graciela de Souza Oliver. 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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