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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE ESTUDOS 

LINGÜÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – GEL, REALIZADA EM 

CAMPINAS, NO DIA 29 DE JULHO DE 2004. Às 19 horas do dia vinte e nove de 

julho de 2004, no Auditório do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade 

Estadual de Campinas, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária do Grupo de 

Estudos Lingüísticos do Estado de São Paulo, com a seguinte ordem do dia: 1) leitura e 

aprovação da ata da Vigésima Assembléia Geral Ordinária do GEL; 2) informações 

gerais sobre o 52o. Seminário; 3) relatório administrativo e financeiro referente ao 

período de 2003-2004; 4) informações sobre mudança de formato, informatização e 

dados estatísticos sobre o 52o. Seminário; 5) proposta de alteração de data do Seminário 

a partir de 2004; 6) informações sobre a Revista do GEL; 7) proposta de transformação 

da Revista “Estudos Lingüísticos” em revista eletrônica. Estiveram presentes os 

membros da Diretoria, gestão 2003-2005, a saber: Raquel Salek Fiad (presidente), 

Maria Irma Hadler Coudry (vice-presidente), Inês Signorini (secretária), Maria 

Filomena Spatti Sandalo (tesoureira), e os seguintes associados do GEL, cujas 

assinaturas se acham recolhidas em folha de presença devidamente arquivada: Geraldo 

Cintra, Sírio Possenti, Clélia Cândida Spinardi Jubran, Arnaldo Cortina, Reny Maria 

Gregolin, Maria Cristina Fernandes Salles Altman, Maria Célia Lima-Hernandes. Às 

19:20 horas, a senhora presidente declarou aberta a sessão, lendo a pauta da reunião que 

não contou com nenhum acréscimo e submeteu à apreciação da plenária a Ata da 

Vigésima Assembléia, que foi lida pela secretária e aprovada por unanimidade pelos 

presentes. A senhora presidente fez, então, agradecimentos gerais aos presentes, ao 

Instituto de Estudos da Linguagem e demais setores da Unicamp pelo apoio dado à 

realização do 52o. Seminário, bem como a equipe de apoio, composta por secretárias, 

monitores e estagiários e aos patrocinadores do evento, a saber: Faep, FAPESP, Editora 

Mercado de Letras, Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA. Em seguida, 

apresentou rapidamente as mudanças ocorridas na organização do 52o. Seminário, o 

número geral de participantes, de simpósios, de painéis, bem como de sócios, e passou a 

palavra à tesoureira para que ela apresentasse o relatório administrativo e financeiro 

referente ao período de 2003-2004. A senhora tesoureira informou que o valor 

arrecadado através das inscrições no seminário até aquela data era de R$ 113.593,00 

(cento e treze mil, quinhentos e noventa e três reais). Apresentou também um resumo de 

um balancete parcial de maneira a demonstrar que o valor arrecadado com as inscrições 

havia sido suficiente para o pagamento das despesas do Seminário. Na seqüência, a 
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senhora presidente passou a palavra à senhora secretária para que ela explicasse os 

objetivos e procedimentos que orientaram a informatização das inscrições, submissão e 

avaliação de resumos para o Seminário e também da submissão de trabalhos para a 

revista Estudos Lingüísticos. A senhora secretária sublinhou a introdução de áreas 

disciplinares e temáticas, no intuito de possibilitar a escolha entre uma sessão sobre um 

tema específico de pesquisa com participantes de diferentes disciplinas ou entre uma 

sessão numa área específica com participantes trabalhando com diferentes temas 

naquela área. Anunciou a decisão de, em função da avaliação do processo desenvolvido 

em 2004, se providenciar o aperfeiçoamento do sistema para o seminário de 2005. 

Enfatizou as vantagens da automação, apesar das mudanças que se fizeram necessárias 

nos modos de controle da secretaria ao longo das diferentes etapas de preparação do 

Seminário, o que exigiu a adequação de prazos e formatos. Com relação a essa questão, 

a professora Cristina Altman manifestou confiança no trabalho realizado. A senhora 

secretária encerrou sua fala chamando a atenção para o fato de os serviços de 

informatização e secretaria terem sido desenvolvidos por estudantes de graduação da 

Unicamp, sendo que o processo de informatização foi desenvolvido por uma Empresa 

Júnior do Instituto de Computação. A Assembléia homologou a decisão da Diretoria de 

avaliar os resumos por uma Comissão Científica e a mudança de data do seminário, que 

passou de maio para julho. A razão apresentada para a mudança foi o grande número de 

salas a serem usadas simultaneamente pelos participantes do GEL o que torna inviável a 

realização do evento durante período letivo. Em conseqüência da mudança de data, foi 

aprovada por unanimidade a extensão de dois meses no mandato da atual diretoria 

(maio de 2003 a julho de 2005). Em seguida, a senhora presidente passou a palavra à 

senhora vice-presidente para que ela apresentasse a proposta da Diretoria de 

transformação da revista Estudos Lingüísticos numa revista eletrônica anexada à página 

do GEL. A senhora vice-presidente enfatizou as vantagens dessa transformação no que 

se refere ao tempo de preparação e à ampliação do acesso aos textos publicados. A 

Assembléia aprovou por unanimidade a proposta da Diretoria. No intuito de também dar 

visibilidade à segunda publicação da associação e melhor esclarecer as diferenças entre 

as publicações Estudos Lingüísticos e Revista do GEL, o presidente da Comissão 

Editorial da Revista do GEL, professor Arnaldo Cortina, salientou a necessidade de 

maior divulgação da revista do GEL, recém criada e em processo de indexação. Foi 

aprovada a decisão de tornar mais claras as diferenças entre as duas publicações na 

página do GEL, de divulgar a revista através de mala-direta aos associados e de custear 
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cartões de divulgação a serem distribuídos na comunidade pelos integrantes da 

Comissão Editorial da Revista do GEL. Nada mais havendo a tratar, a senhora 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a assembléia, da qual eu, Inês 

Signorini, secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 

pela senhora presidente e por mim. Campinas, 29 de julho de 2004.  

 


