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REUNIÃO DA COMISSÃO EDITORIAL DE LIVROS CIENTÍFICOS DA ABA  

 

 No dia vinte e nove de setembro de 2021, às nove horas da manhã, reuniu-se, em 

formato online, a Comissão Editorial de Livros Científicos da ABA – CELCA, com a 

presença de Carlos Alberto Steil (coordenador), Bernardo Fonseca Machado, Nathanael 

Araúdo da Silva, Rodrigo Toniol e Tânia Welter. O coordenador colocou em avaliação a 

Ata da reunião do dia 1º./09/2021, que foi aprovada, sem alterações. Documento sobre 

Normas e Orientações. O coordenador apresentou as alterações que foram incluídas no 

Documento sobre Normas e Orientações, solicitadas pela Diretoria da ABA. Após a 

discussão, o documento foi aprovado com todas as alterações sugeridas. Roteiro para 

Proposição de Séries. O coordenador apresentou as alterações que foram incluídas no 

Roteiro para Proposição de Séries, inclusive a mudança do título de Edital para Roteiro, 

sugeridas pela Diretoria da ABA. Após a discussão, o texto foi aprovado com todas as 

alterações propostas. Plano de Atividades. O coordenador propôs um balanço parcial 

sobre os itens que compõem o Plano de Atividades, de forma a avaliar as realizações até 

o momento, as atividades em curso e aquelas que precisam ser implementadas em vista 

do cumprimento do Plano. Entre as realizações, foram elencadas as elaborações dos 

seguintes documentos: a Política Editorial; a Orientação para Publicação; o Roteiro para 

apresentação de Séries. Foi destacado, ainda, o trabalho de divulgação dos livros nas redes 

sociais e os lançamentos dos novos títulos no webinário da ABA. Outra atividade que 

teve destaque foi o trabalho, junto aos autore/as e organizadore/as de livros, no sentido 

de orientá-loas sobre o processo de produção dos livros e a aquisição da ficha 

catalográfica, do ISBN e do DOI. Em curso, segue o trabalho de reformulação da página 

de livros no site da ABA; o diálogo com a Comissão de Comunicação e com as demais 

Comissões e Comitês em vista da divulgação da Política Editorial de Livros da ABA. 

Entre os itens do Plano a serem implementados, foram elencados: a discussão sobre as 

parecerias da ABA Publicações com editoras; a elaboração dos formulários sobre cessão 

de direitos autorais e sobre Creative Commons; a proposta de um workshop sobre edição 

de livros; a edição das gravações sobre produção de livros, realizadas no decorrer da 

última RBA, no Rio de Janeiro. Os membros da CELCA propuseram que estes itens em 

processo e aqueles que ainda não foram implementados sejam pautados nas próximas 

reuniões da Comissão. Aprovação e lançamentos de livros. Bernardo e Nathanael 

relataram o lançamento, em webnário da ABA, no dia 22 de setembro/2021, do livro 

Tempo e memória ambiental: etnografia da duração das paisagens citadinas, organizado 

por Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert. O evento transcorreu bem, com a 

presença das organizadoras e da/os autora/es do livro. Nada mais tendo a tratar, encerrou-

se a reunião, da qual lavrei a presente Ata. 
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