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Ata n° 003/2020/Ordinária/Editora
Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2020, no horário das 14h00, realiza-se
remotamente a III 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,
Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, Graciela de Souza Oliver, Tiago Fernandes
Carrijo, 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, Margarethe Steinberger Elias, Monica Benicia Mamian Lopez, Carla
Lopes Rodriguez, Marcia Helena Alvim, Diogo Santana Martins, Claudio Luis Camargo
Penteado, Luciana Xavier de Oliveira, Daniele Ribeiro de Araujo, Camilo Andrea
Angelucci. Ausências Justificadas: Miguel Said Vieira. Ausências: Sérgio Amadeu da
Silveira, José Roberto Tálamo, Bruno Nadai. Apoio administrativo: Natalia Gea e
Cleiton Klechen. A reunião se inicia com os informes. Informe 1. O Coordenador informa
sobre a participação da EdUFABC na 1ª Feira Virtual das Editoras Universitárias,
realizada em parceria com a ABEU, do dia 01 ao dia 08 de julho. A Feira contará com
dois eventos virtuais realizados pela Editora com a participação de autores do nosso
catálogo. Informe 2. Como forma de incentivo à leitura no contexto da pandemia, a
Coordenação da Editora optou por abrir o acesso gratuito aos livros da plataforma SciElo
livros. A iniciativa pretende aumentar a circulação dos títulos, trazendo mais visibilidade
ao catálogo da Editora. Informe 3. O Coordenador informa sobre o retorno do Cleiton,
que estava afastado para licença capacitação. Pauta 1. Aprovação da ata da 2ª Reunião
Ordinária de 2020. Após ajustes pontuais, a ata foi aprovada por unanimidade. Pauta 2.
Avaliação de propostas recebidas. Política externa em um mundo em transformação: o
primeiro ano do governo Bolsonaro. O primeiro parecer foi desfavorável, com indicação
de ressubmissão após a realização das alterações, e o segundo parecer foi favorável com
ajustes. Os Conselheiros entendem que as modificações são pontuais e, portanto, não há
necessidade de passar por um terceiro parecerista. O encaminhamento proposto é de
solicitar aos proponentes que realizem as alterações contidas nos dois pareceres, com
posterior verificação das modificações pelo Conselho. Encaminhamento aprovado com
abstenção da Profª Renata Simões. A imanência da crítica: os sentidos da crítica na
tradição frankfurtiana e pós-frankfurtiana. Os dois pareceres são muito favoráveis. O
encaminhamento proposto é de aprovar com sugestão de ajustes. O encaminhamento foi
aprovado por unanimidade. Paranapiacaba e os conflitos. O livro com as alterações foi
enviado à Coordenação. O Coordenador solicita que algum Conselheiro da área verifique
as alterações e há a indicação para que o Prof. Gerardo realize a verificação. O
encaminhamento é aprovado com abstenção do Prof. Gilberto. Pauta 3. Proposta de
Resolução para submissão e aprovação de projetos de publicação de livros ou série de
livros na modalidade fluxo contínuo. Há a sugestão de alterações substantivas na
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normativa. A Coordenação propõe a reformulação da normativa, com a inserção de
uma etapa de qualificação, além da triagem inicial. O documento será trazido para
apreciação e discussão na próxima reunião do Conselho. 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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