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 09210-580 - Fone: (11) 3356.7246
editora@ufabc.edu.br

Ata n° 006/2020/Ordinária/Editora
Ao 1º dia do mês de dezembro do ano de 2020, no horário das 14h00, realiza-se
remotamente a VI 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, Ailton Paulo de Oliveira Júnior, Luiz Fernando Grespan Setz,
Michela Bordignon, Leonardo Freire de Mello, Monica Benicia Mamian Lopez, Carla
Lopes Rodriguez, Luciana Xavier de Oliveira, Camilo Andrea Angelucci, Gilberto
Rodrigues, Daniele Ribeiro de Araujo, Diogo Santana Martins. Ausências Justificadas:
Tiago Fernandes Carrijo, Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, Claudio Luis
Camargo Penteado. Ausências: Gabriel Almeida Antunes Rossini, Bruno Guzzo da Silva,
Margarethe Steinberger Elias, Miguel Said Vieira, Sérgio Amadeu da Silveira, José
Roberto Tálamo, Bruno Nadai, Marcia Helena Alvim. Apoio administrativo: Aline
Macedo, Cleiton Klechen, Cintia Leite. A reunião se inicia com os informes. Informe 1.
O Coordenador informa sobre a prorrogação do Edital 001/2020 publicado em parceria
com a PROEC para publicação de obras oriundas de ações de extensão e cultura. O
coordenador enfatizou o convite aos membros do Conselho para participarem da comissão
avaliadora. Informe 2. O Coordenador informa sobre a menção honrosa que a obra “A
filosofia natural de Benjamin Franklin: traduções de cartas e ensaios sobre a eletricidade e
a luz”, do Prof. Dr. Breno Arsioli Moura, recebeu uma menção honrosa no 6º Prêmio
ABEU. Pauta 1. Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária de 2020. Encaminhamento
proposto de acrescentar que o livro Marxismo e Relações Internacionais já havia passado
pelo Conselho. Aprovado por unanimidade. Pauta 2. Avaliação de propostas recebidas.
Festa e cultura popular: o olhar de Bakhtin e outros olhares: Trata-se de uma
ressubmissão, os proponentes fizeram alterações e ressubmeteram o livro. O primeiro
parecer foi favorável com alterações e o segundo parecer também favorável com
alterações. O encaminhamento proposto é de pedir para o proponente fazer as alterações
propostas nos pareceres e após alterações retornar para aprovação do Conselho. O
encaminhamento proposto foi aprovado por unanimidade. Estabilidade do equilíbrio das
estruturas: O primeiro parecer foi favorável com alterações e o segundo desfavorável. O
encaminhamento proposto é de recusar, recomendando o ISBN institucional. O
encaminhamento proposto foi aprovado por unanimidade. Marxismo e Relações
Internacionais: O primeiro parecer foi desfavorável, o segundo parecer foi favorável com
ressalvas. Foi solicitada alterações para proponente e após as alterações, um terceiro
parecerista foi consultado. O terceiro parecer foi desfavorável, sugerindo várias alterações
e a ressubmissão após alterações. O encaminhamento proposto é de solicitar a avaliação
de um novo parecerista, que deverá receber todo o histórico e pareceres anteriores. Em
seguida, voltar para a aprovação do Conselho. O encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. Pauta 3. O coordenador introduz o debate sobre o acesso aberto às obras da
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Editora UFABC. O Coordenador informa sobre a pesquisa que está sendo feita pela ABEU
sobre acesso aberto nas editoras universitárias. Conselheiros sugerem algumas
possibilidades tais como disponibilizar a leitura online; acesso temporário online com
cadastro. Coordenador fala sobre a possibilidade de a Editora realizar uma pesquisa
interna para saber sobre os hábitos de leitura e a percepção da comunidade acadêmica
sobre. O coordenador informará na próxima reunião, a saber a primeira de 2021, o número
de downloads dos livros da EdUFABC que estão com acesso aberto na SCielo. Nada mais
havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião, da qual eu, Aline Macedo,
lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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