RELATÓRIO FINAL
DE GESTÃO

DIRETORIA ABEU
2019 - 2021

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Rita Virginia Alves Santos Argollo – Editus / Editora da UESC
Vice-Presidente: Marcelo Luciano Martins Di Renzo – Ed. Leopoldianum
Diretora-Secretária: Gleisy Bories Fachin – Ed. UFSC
Diretor Financeiro: Murillo Almeida Cerqueira Campos – UEFS Editora
Diretor de Eventos: Alex Niche Texeira – Ed. UFRGS
Diretora de Comunicação: Flávia Goulart Mota Garcia Rosa – EDUFBA
Diretor de Difusão Editorial: Jézio Hernani Bomfim Gutierre – Ed. Unesp
Diretora Região Norte: Maristela Barbosa Silveira e Silva – Ed. UEA
Diretora Região Nordeste: Izabel França de Lima – Ed. UFPB / Cristiane de Magalhães
Porto (Edunit)
Diretor Região Centro-Oeste: Lauro Eugênio Guimarães Nalini – Ed. PUC Goiás
Diretor Região Sudeste: Flávio de Lemos Carsalade – Ed. UFMG
Diretor Região Sul: Rodrigo Tadeu Gonçalves – Ed. UFPR

CONSELHO FISCAL
Astomiro Romais – Editora da Ulbra
Cristiane de Magalhães Porto – Edunit
Glauco Ludwig Araujo – UPF Editora

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES
Renato Antonio Henrichs - EDUCS
Michele Marcos de Oliveira – PUCPRESS – Ed. Univ. Champagnat
Fernando da Costa Mattos – Ed. UFABC

SECRETARIA EXECUTIVA
Rubens Mandelli Nery

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Eduardo Rosa

AÇÕES
POLÍTICAS
E
INSTITUCIONAIS
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Diálogo permanente com os órgãos
dirigentes de políticas públicas para o
livro e a leitura, com entidades do
livro, por meio do Fórum das
Entidades do Livro, e com as
associações latino-americanas do
livro.
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ECU
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REUN
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ASEUC

Participação em eventos, debates,
grupos de trabalho
Presidência:
• O papel social das editoras acadêmicas no Brasil – ANDIFES
• Reunião de editores na Feira do Livro de Frankfurt
• 34ª edição da Feira Internacional do Livro de Guadalajara - com a mesa
diretiva
• Editoras Universitárias e a difusão do conhecimento em tempos de
crise - Festa do livro e da rosa – EDUECE
• Editora para quê? - Mercado Editorial e pandemia – Universidade
Federal de Alfenas
• Mercado Editorial Pós-pandemia – UFSM

Participação em eventos, debates,
grupos de trabalho
Vice-Presidência:

• Comissão para Promoção de Conteúdo da Língua Portuguesa (CPCLP)
• Grupo de Trabalho de Comunicação da EULAC
• Participação no GT Acessibilidade da diretoria, junto com Lauro E. G.
Nalini (diretor da região Centro-Oeste) e Cândida Soares Del-Masso
(convidada)
Diretoria de Comunicação:

• Ciencia Abierta – Reflexiones desde la edición universitaria y
académica

Participação em eventos, debates,
grupos de trabalho
Diretoria de Difusão Editorial:

• Workshop Publishers and Publishing Stances: a Contribution to
Multilingualism and Bibliodiversity
Diretoria da Região Centro-Oeste:
• Grupo de Trabalho para regulamentação e implementação do Tratado
de Marraqueche
Convidados especiais:
• Enlazadas y enlazados contra las violencias de género – Prof. Roger
Raupp Rios – UFRGS
• Participação de representante da ABEU no Comitê Consultivo SciELO
Livros – Lou-Ann Kleppa e Alex Niche Teixeira (suplente).

Iniciativas institucionais
• Publicação do livro “Editoras Universitárias: estratégias de gestão”

• Campanha “O livro nos aproxima”, com o intuito de minimizar o impacto
da pandemia em seu início
• Realização de Rodas de Conversa, com o objetivo de discutir temas
relevantes da atualidade
• Implementação do Projeto ABEU Reflete, com artigos encomendados a
pesquisadores de áreas diversas

• Modernização do portal ABEU
• Incentivo ao cadastramento de livros no portal ULibros, projeto da
EULAC para difusão do livro da América Latina e Caribe

AÇÕES
ASSOCIATIVAS

Prêmio ABEU
48 editoras
participantes

201 livros
inscritos
Unibes Cultural – São Paulo – 22 de novembro

Prêmio ABEU

164 livros
inscritos

35 editoras
participantes

YouTube ABEU – 26 de novembro

AÇÕES
DA
COMUNICAÇÃO

Ações institucionais gerais

• Atualizações semanais do site, todas as segundasfeiras, com notícias das editoras associadas.
• Manutenção das seções editoriais: Catálogo
Universitário, Leitura Virtual e ABEU Reflete

• Contratação de novo serviço de e-mail marketing
(NitroNews) para disparo da newsletter ABEU em
Rede.
• Atualização do mailing que recebe a newsletter da
ABEU.

• Criação de nova identidade visual para as
postagens de redes sociais e site, com
destaque para a editora associada que é
assunto da notícia.
• Criação de novo canal de contato com
associadas pelo WhatsApp. O grupo da
assessoria de comunicação já conta com
representantes de 77 associadas.
• Criação de um canal do YouTube para
hospedar vídeos institucionais e realizar lives.

• Continuidade das Rodas de Conversa ABEU,
após a Feira Virtual das Editoras
Universitárias.

Mídias sociais
Facebook - seguidores
Abril 2019: 3.220
Abril 2021: 3.969
INSTAGRAM - seguidores
Abril de 2019: 285

Abril de 2021: 2.605
YouTube
Inscritos até abril 2021: 303

FEIRAS
E
EVENTOS

Espaços coletivos
organizados pela ABEU em 2019
Julho
Agosto

Congresso Brasileiro de Educação

12 editoras

Bienal do Livro do Ceará

13 editoras

Setembro

Feira Pan-Amazônica do Livro

08 editoras

Setembro

Bienal Int. do Livro do Rio de Janeiro

33 editoras

Setembro

Feira do Livro de Curitiba

08 editoras

Outubro

Reunião Anual da ANPEd

10 editoras

Novembro

Festa do Livro da USP

09 editoras

Eventos virtuais organizados pela
ABEU em 2020 e 2021
Julho
2020

1ª Feira Virtual das Editoras Universitárias

65
editoras

Julho
2020

Feira Virtual da ABEU – Saúde Pública

24
editoras

Setembro
2020

Feira Virtual da ABEU - Cultura

39
editoras

Set./Out.
2020

Feira Virtual da ABEU – Comunicação Corporativa

22
editoras

2ª Feira Virtual das Editoras Universitárias

70 editoras
associadas +
26 latinoamericanas

Março
2021

AÇÕES
DAS
REGIONAIS

Atividades das
diretorias regionais
As ações do Biênio foram marcadas
pela presença da pandemia da covid19, que alterou significativamente o
planejamento inicial das ações das
diretorias regionais. Algumas tiveram
de ser canceladas e outras ocorreram
de maneira remota, após algum
tempo para adaptação tecnológica e
às novas formas de trabalho. Ainda
assim, várias ações puderam ser
realizadas, conforme relatadas a
seguir.

Regional Sudeste
A Diretoria da Região Sudeste
esteve presente no auxílio de
várias editoras da região quanto a
dúvidas técnicas e de gestão,
procurando colaborar com
indicações, referências e dados,
contribuindo para o
aperfeiçoamento das práticas e
como referência para ações
editoriais. Dados foram
intercambiados com diferentes
editoras associadas, basicamente
em trocas bilaterais.

Na tentativa de aprimorar as relações
comerciais bilaterais e suas práticas,
a Diretoria procurou aperfeiçoar o
contrato constante do Programa PIDL
e oferecer um novo modelo,
alterando pontos que, a seu juízo,
poderiam ser aperfeiçoados. O
modelo foi disponibilizado para
algumas editoras, não se tornando
referência geral por ausência de
discussões posteriores, prejudicadas
pela pandemia.

Regional Sudeste
O diretor da DRSe participou da
comissão para reformulação dos
estatutos da ABEU, tendo chegado a
uma proposta preliminar a ser
debatida em Assembleia Geral.

O ponto alto do projeto de trabalho
da DRSe para o biênio seriam os
seminários anuais. Sendo o primeiro
deles a realização de um evento que
reuniria três eixos de atividades: O
Fórum de Edição Universitária Latinoamericana (com palestrantes
nacionais e internacionais), o
Encontro Regional das Editoras do
Sudeste e a Feira Nacional do Livro
UFMG. Estando tudo pronto para o
evento que seria realizado entre 25 e
26 de março de 2020, dado ao rápido
recrudescimento da pandemia e as
indicações de lockdown naquele
momento, o evento teve de ser
cancelado. As indefinições
subsequentes acabaram por não criar
condições adequadas para sua
realização, ainda que de maneira
remota.

Regional Sul

Regional Norte

No período de 2019 a 2021, a Regional
Sul não se reuniu presencialmente, a
partir de março de 2020 especialmente
em virtude da pandemia de Covid-19,
mas manteve contato constante através
do Fórum permanente do grupo de
Whatsapp, no qual as diretorias e
secretarias das editoras debateram
temas importantes ligados a
comercialização e fluxos editoriais, e
mantiveram trocas constantes de
informações sobre diversos âmbitos da
produção editorial universitária e
indicações de pareceristas e
profissionais da área de edição.

A Regional Norte, no período de 2019 a
2021, manteve constante contato por
meio do grupo de whatsapp,
principalmente em virtude da pandemia.
Por meio desse grupo, foram discutidas
questões administrativas e comerciais, e
sido instrumento importante de
comunicação das dificuldades enfrentadas
no período e de discussão sobre as ações
da ABEU.

Realizou um encontro das editoras da
região entre os dias 13 e 16 de agosto de
2019, com um minicurso “O ofício do
Publisher universitário: em construção”

Regional Nordeste

Regional Centro-Oeste

Assim como as outras regionais, a
Regional Nordeste manteve constante
contato com as editoras da região por
meio do grupo de whatsapp.

A Regional Centro-Oeste manteve contato
com as editoras também por meio de
grupo de whatsapp, o que ajudou a
compartilhar questões de interesse geral e
dirimir dúvidas particulares.

Entre 10 e 11 de junho de 2021, a
Regional organizou um encontro
científico e uma reunião com as
editoras, inclusive com curso do ABEU
Técnico “Editoras na rede: como
aproveitar o ambiente digital na
disseminação e divulgação científica”,
com Rebeca Almeida Meira (Social
Media Strategist).

Entre 15 e 18 de outubro de 2019,
organizou um encontro presencial na PUC
Goiás, durante o V Congresso de Ciência

e Tecnologia da PUC Goiás. Naquele
momento, foi realizado um lançamento
coletivo de livros das editoras da região.
Participação do diretor da Regional no GT
da diretoria da ABEU que estuda as
questões de acessibilidade.

SEDE DA REUNIÃO ABEU
Quadro histórico
1987 – criação da
ABEU – Recife /
UFPE

1989 –
Florianópolis /
UFSC

1994 – João
Pessoa / UFPB

1996 – Londrina /
UEL

1997 – Campinas
/ UNICAMP

1999 – Campo
Grande / UFMS

2000 – Porto
Alegre / PUCRS

2001 – Maceió /
UFAL

2002 – Brasília /
UCB

2003 – Salvador /
UFBA

2004 – Vitória /
UFES

2005 – Canela /
ULBRA

2006 – Viçosa /
UFV

2007 –
Florianópolis /
UFSC

2008 – Recife /
UFPE

2009 – Niterói /
UFF

2010 – São Paulo
/ UNESP

2011 – Maceió /
UFAL

2012 – Brasília /
UnB

2013 – Curitiba /
PUCPR

2014 – Campina
Grande / UEPB

2015 – Santa
Maria / UFSM

2016 – Viçosa /
UFV

2017 – Foz do
Iguaçu / IAPAR

2018 – Petrópolis
/ FIOCRUZ

2019 – Porto
Alegre / UFRGS

2020
Cancelada devido
à pandemia

2021 – Virtual /
UEA

2022 - ?

COMENDA
DO
MÉRITO
ABEU 2021

Astomiro
Romais

Homenagem
às editoras
com 25 e 50 anos

Felicitações
pelos 50 anos

