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ATA DA 21ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO GRUPO DE ESTUDOS 

LINGÜÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – GEL, REALIZADA EM SÃO 

CARLOS, NO DIA 28 DE JULHO DE 2005. Às 19 horas do dia vinte e oito de julho 

de 2005, na sala 66 do Espaço da Biblioteca da Universidade Federal de São Carlos, 

realizou-se a Assembléia Geral Ordinária do Grupo de Estudos Lingüísticos do Estado 

de São Paulo, com a seguinte ordem do dia: 1) Leitura e aprovação da ata da 

Assembléia Geral Extraordinária do GEL, realizada em 29/07/2004; 2) Informes: 2.1. 

Relatório administrativo e financeiro da gestão 2003-2005; 2.2. Informações sobre o 53º 

Seminário: formato, informatização e dados estatísticos; 2.3. Informações sobre a 

Revista Estudos Lingüísticos e a Revista do GEL; 3) Proposta de Normas para 

organização e seleção dos arquivos do GEL para o CEDAE; 4) Propostas: 4.1. 

Desvinculação entre os pagamentos da anuidade e da taxa de inscrição nos Seminários, 

mantendo valor inferior da taxa de inscrição para sócios do GEL; 4.2. Vinculação do 

pagamento da anuidade ao recebimento da Revista do GEL; 5) Rediscussão de decisão 

da Assembléia de 2004 que estabelecia a avaliação, por Comissão Científica, dos 

resumos submetidos aos Seminários; 6) Eleição da diretoria do GEL para o biênio 2005-

2007; 7) Outros. 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: Arnaldo Cortina, Cássi Regina Coutinho Sossolote, Cristina 

Carneiro Rodrigues , Elenir Fedosse, Erotilde Goreti Pezatti, Fernanda Maria Pereira 

Freire, Gladis Massini-Cagliari, Luciani Ester Tenani, Mara Lúcia Fabrício de Andrade, 

Margarida Maria Taddoni Petter, Maria Cristina Fernandes Salles Altman, Olga Ferreira 

Coelho, Roberto Gomes Camacho, Rosane de Andrade Berlinck, Sirio Possenti, Tania 

Maria Alkmim e Terezinha Maher. Às 19:30 horas, a senhora presidente declarou aberta 

a sessão, lendo a pauta da reunião e propondo alteração da ordem dos itens 3 e 5 da 

pauta de modo a que a rediscussão da avaliação, por Comissão Científica, dos resumos 

submetidos aos Seminários, fosse feita logo após o item 2 da pauta. A alteração foi 

aprovada e a senhora presidente passou ao item 1 da pauta: 1) Leitura e aprovação da 

ata da Assembléia Geral Extraordinária do GEL, realizada em 29/07/2004. A ata 

foi lida pela secretária e aprovada por unanimidade pelos presentes. Em seguida, passou 

ao item 2 da pauta: 2) Informes. A senhora presidente destacou as mudanças ocorridas 

na estruturação do 53o. Seminário, como a criação de Simpósios e a reformulação da 
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página na Internet. Destacou também a predominância de participantes alunos de pós-

graduação (42%) e a importância de se tomar consciência das conseqüências desse fato 

para o perfil do Seminário. Lembrou que a publicação da revista eletrônica Estudos 

Lingüísticos ampliou o acesso público aos trabalhos selecionados. Informou, em 

seguida, que a informatização do controle de filiação e pagamento de anuidades ainda 

não pôde ser implementada e que o Estatuto do GEL deverá, num futuro próximo, ser 

revisto e adequado ao novo Código Civil. Passou, em seguida, a palavra à senhora 

tesoureira para que ela apresentasse o balancete parcial do biênio 2003-2005. A senhora 

tesoureira comunicou que havia sido necessário mudar duas vezes de contador, 

destacando o fato de que o GEL precisa de um contador que conheça bem a 

contabilidade de uma associação científica. A senhora tesoureira informou que o valor 

arrecadado através das inscrições no seminário até aquela data era de R$ 125.985.00 

(cento e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais). Apresentou também um 

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

inscrições seria, provavelmente, suficiente para o pagamento das despesas do 

Seminário. Informou ainda, que a situação financeira do GEL é muito boa porque 

estimava que o saldo positivo ao final do biênio seria em torno de R$ 150.000,00 (cento 

e cinqüenta mil reais). Na seqüência, a senhora presidente passou a palavra à senhora 

vice-presidente para que ela apresentasse um relatório da Comissão Editorial – Gestão 

2003/2005. A senhora vice-presidente apresentou dados dos dois números da revista 

Estudos Lingüísticos publicados durante a gestão e lembrou que, conforme decisão 

tomada na Assembléia Extraordinária, realizada em 29 de julho de 2004, a Revista 

Estudos Lingüísticos tornou-se uma revista eletrônica em 2005, de forma a conquistar 

uma maior abrangência no seu acesso e divulgação, o que demandou novos 

procedimentos de avaliação. Em função desses novos procedimentos, ela sugeriu que o 

vice-presidente do GEL não mais acumulasse a função de presidente da Comissão 

Editorial da Revista Estudos Lingüísticos. Sugeriu também que se incluisse o nome de 

um representante da UFSCar na composição da Comissão Editorial. A senhora 

presidente ressaltou as vantagens de uma maior autonomia do presidente da Comissão 

Editorial em relação à Diretoria do GEL. A professora Maria Cristina Altman ponderou, 

no entanto, que essa é uma revista da associação e que historicamente está sujeita a uma 

política definida pela Diretoria do GEL. Depois de uma breve discussão, foi aprovada 

pela assembléia a proposta do professor Sírio Possenti de não haver obrigatoriedade de 

um membro da Diretoria ser o presidente da Comissão Editorial e de se deixar a cargo 
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da próxima Diretoria, juntamente com a Comissão Editorial, a decisão sobre o acúmulo 

das duas funções por um membro da Diretoria. Com relação à constituição da Comissão 

Editorial da revista, foi aprovada a inclusão de dois representantes da UFSCar, o que fez 

com que a comissão passasse a 10 membros, sendo dois representantes da USP, dois da 

UNICAMP, dois da UFSCar, três da UNESP e um da PUC-SP. A senhora presidente 

passou então a palavra à senhora secretária, que fez uma rápida descrição do processo 

de informatização do Seminário do GEL e dos procedimentos de preparação da revista 

Estudos Lingüísticos. Além do histórico da concepção e implementação do sistema, 

descreveu as funções e procedimentos de suas interfaces com o congressista, com o 

avaliador das comissões Científica e Editorial e com a secretaria do GEL. Apresentou 

em seguida as questões que provavelmente terão de ser examinadas em função da 

demanda de um número crescente de participantes dos seminários, a saber: a inclusão da 

co-autoria para orientadores e conseqüente anulação do limite de um único trabalho para 

cada participante; e a inclusão de carga horária no certificado de participação no evento 

em função da pontuação na carreira dos professores da rede pública de ensino e nos 

currículos das faculdades particulares. A professora Tânia Alkmin ressaltou a relação 

dessas questões com o perfil que se vai querer dar ao GEL e aos seminários. A senhora 

secretária enfatizou que o não atendimento dessa demanda pela atual gestão foi pautado 

pela reafirmação da vocação científica do GEL e pelas limitações dos recursos de infra-

estrutura disponíveis. A senhora presidente passou ao item seguinte da pauta: 3) 

Rediscussão de decisão da Assembléia de 2004 que estabelecia a avaliação, por 

Comissão Científica, dos resumos submetidos aos Seminários. Passou a palavra à 

senhora secretária que apresentou os resultados da avaliação dos resumos submetidos ao 

53º Seminário, destacando que tais resultados foram considerados bons pela Diretoria e 

sugerindo que nos próximos eventos a Comissão Científica tenha um coordenador não 

membro da Diretoria do GEL. A senhora presidente reafirmou a proposta de que haja 

uma Comissão Científica autônoma em relação à Diretoria do GEL e relatou as 

dificuldades encontradas pela atual Diretoria na condução do processo de avaliação dos 

resumos do 53º Seminário. Reafirmou também o papel da avaliação na formação dos 

alunos que participam do evento. A professora Maria Cristina Altman enfatizou a 

importância do GEL na consolidação de uma cultura de avaliação no meio acadêmico. 

O professor Sírio Possenti concordou com as observações feitas sobre a importância da 

avaliação e da autonomia da Comissão Científica e sugeriu que as avaliações negativas 

fossem sumariamente justificadas pelo avaliador, na ficha de avaliação. A senhora 
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secretária enfatizou, então, que o fato de se ter um resumo curto como único documento 

a ser avaliado exige que se procure sempre aperfeiçoar os procedimentos de avaliação e 

também os modos de funcionamento e de composição da Comissão Científica. O 

professor Arnaldo Cortina sugeriu que os nomes dos membros dessa Comissão fossem 

divulgados antes do início das avaliações. Concluindo a discussão desse item da pauta, a 

senhora presidente propôs que se mantivesse a avaliação de resumos para os próximos 

Seminários e que as sugestões referentes à Comissão Científica e ao aperfeiçoamento 

dos procedimentos de avaliação fossem acatadas pela Assembléia como indicações para 

a próxima Diretoria. Essa proposta foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 4) 

Propostas: 4.1. Desvinculação entre os pagamentos da anuidade e da taxa de 

inscrição nos Seminários, mantendo valor inferior da taxa de inscrição para sócios 

do GEL; 4.2. Vinculação do pagamento da anuidade ao recebimento da Revista do 

GEL, a senhora presidente comunicou que a informatização do controle do pagamento 

de anuidades pelos associados exigiria mais tempo e, portanto, não pôde ser realizada. 

Ressaltou, porém, a importância de se iniciar, o mais breve possível, esse controle. 

Ainda em relação ao pagamento de anuidades, sugeriu que se desvinculasse esse 

pagamento do pagamento da taxa de inscrição dos Seminários e que o pagamento da 

anuidade desse o direito aos sócios de receber um exemplar da Revista do GEL. Depois 

de uma breve discussão, foi aprovada a proposta do professor Sírio Possenti de que 

somente, os sócios em dia com suas anuidades tivessem direito de participar dos 

Seminários do GEL com apresentação de trabalho e que fossem estabelecidos diferentes 

valores para as anuidades com a inclusão ou não do exemplar da revista. Dando 

seqüência ao desenvolvimento dos itens da pauta, a senhora presidente apresentou o 

quinto item da pauta: Proposta de Normas para organização e seleção dos arquivos 

do GEL para o CEDAE.A presidente informou que na Quarta Assembléia Geral 

Ordinária do GEL, realizada a 06 de setembro de 1979, em São Paulo, foi aprovada a 

doação do arquivo morto do GEL ao Centro de Documentação criado na Unicamp. 

Posteriormente, em Assembléia Extraordinária, realizada a 16 de setembro de 1988, em 

Taubaté, foi aprovada a sistemática de depósito do material do GEL no CEDAE da 

Unicamp e o contrato no qual cada diretoria, ao final de sua gestão, entregaria seus 

papéis à diretoria seguinte e os da gestão anterior ao CEDAE. Com o objetivo de 

auxiliar as diretorias na seleção do material a ser entregue ao CEDAE, foi elaborada 

uma proposta de organização do Fundo GEL, que foi aprovada pela Assembléia. 

Passando ao item seguinte: 6) Eleição da diretoria do GEL para o biênio 2005-2007, 
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a senhora presidente procedeu, então, à leitura da justificativa de ausência da professora 

Renata Coelho Marchezan, integrante da chapa única apresentada para concorrer à 

eleição da nova Diretoria do GEL para o biênio 2005-2007. Além da professora doutora 

Renata Coelho Marchezan na função de tesoureira, apresentaram-se nessa chapa os 

seguintes professores doutores: Arnaldo Cortina, na função de presidente, Gladis 

Massini-Cagliari, na função de vice-presidente e Rosane de Andrade Berlinck na função 

de secretária, todos docentes da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de 

Araraquara. A senhora presidente apresentou uma proposta de encaminhamento para 

que a eleição fosse feita por aclamação, o que foi aceito pela plenária. Feita a 

aclamação, a senhora presidente declarou eleita e empossada a nova diretoria. Para 

viabilizar o processo de transferência, os presentes decidiram que toda diretoria em final 

de gestão deverá movimentar os recursos do GEL por um mês após a eleição da nova 

Diretoria, e assim poder realizar o acerto final de contas daquela gestão. Abordando o 

útltimo item da pauta: 7) Outros , a senhora presidente passou a palavra ao professor 

Arnaldo Cortina, editor da Revista do GEL, que comunicou aos presentes a composição 

da nova Comissão Editorial da revista a partir daquela data: Cristina Altman (USP), 

Cristina Carneiro Rodrigues (UNESP), Olga Ferreira Coelho (Mackenzie), Alessandra 

Del Ré (UNESP), Rodolfo Ilari (Unicamp) e um membro da Diretoria do GEL. 

Informou também, que essa Comissão decidiria, em breve, sobre quem seria o editor da 

revista. Ao término da assembléia, o professor Arnaldo Cortina elogiou o processo de 

informatização do GEL e o professor Roberto Camacho elogiou a excelente gestão da 

Diretoria atual. A senhora presidente agradeceu a todos que colaboraram com a diretoria 

do GEL no biênio 2003-2005, particularmente os estudantes: Adriana de Paula, Daniel 

Madruga de Aquino, Karoline Moraes Oliveira, Lauro Ramos Venancio e Mara Lúcia 

Fabrício de Andrade, a editora Mercado de Letras e o Banco do Estado de São Paulo 

S/A – BANESPA. Agradeceu também a Comissão da UFSCar, ao Banco do Brasil, à 

Faber Castell e aos monitores que apoiaram a realização do 53º Seminário em São 

Carlos. 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. São Carlos, 

28 de julho de 2005.  

 
 


