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1

Às 18 horas e 30 minutos do dia 07 de julho de 2009, no Teatro Bassano Vaccarini da

2

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), realizou-se a Assembleia Geral Ordinária

3

do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, com a seguinte ordem do

4

dia: 1. Informes da Presidência: 1.1. Finalização da gestão 2007-2009; 1.2. Relatos da

5

Secretaria; 1.3. Relatos da Tesouraria; 2. Palavra dos membros: 2.1. Informes da

6

Revista Estudos Linguísticos; 2.2. Informes da Revista do GEL; 3. Aprovação da pauta;

7

4. Ata da Assembleia Geral de 2008, realizada no dia 16/07/2008, em São José do Rio

8

Preto, por ocasião do 56o. Seminário do GEL; 5. Balanço financeiro de 2008 e prestação

9

de contas de janeiro a junho de 2009; 6. Descarte/doação de bens patrimoniais da

10

Associação (inciso V do artigo 13); 7. Eleição da nova Diretoria (Gestão 2009-2011).

11

Estiveram presentes na assembleia os membros da Diretoria, gestão 2007-2009, a saber:

12

Sebastião Carlos Leite Gonçalves (presidente), Sandra Denise Gasparini Bastos

13

(secretária), Anna Flora Brunelli (tesoureira), e os seguintes associados do GEL, cujas

14

assinaturas encontram-se recolhidas em folha de presença devidamente arquivada:

15

Marize M. Dall’Aglio Hattnher, Waldemar Ferreira Netto, Maria Bernadete Marques

16

Abaurre, Flávia Bezerra de Menezes Hirata Vale, Mônica Baltazar D. Signori, Cristina

17

Carneiro Rodrigues, José Luiz Fiorin, Ataliba Teixeira de Castilho, Ronald Beline

18

Mendes, Maria Valíria A. de Mello Vargas, Diana Maria de Morais, Jesuelem Salvani

19

Ferreira, Márcia Cristina do Carmo, Denise C. e Silva Kuhn, Ariani Di Felippo, Vanice

20

M. O. Sargentini, Luzmara Curcino Ferreira, Carlos Piovezani, Taísa Peres de Oliveira,

21

Norma Barbosa Novaes, Valéria Vendrame, Edson Rosa F. de Souza, Marcos Luiz

22

Wiedemer, Erotilde Goreti Pezatti, Roberto Gomes Camacho, Clélia Cândida Abreu

23

Spinardi Jubran, Vera Lúcia Ferreira dos Santos, Marilia Blundi Onofre, Olga Ferreira

24

Coelho, Luiz Arthur Pagani, Claudia Mendes Campos, Araguaia S. S. Roque, Gisele

25

Cássia de Sousa, Geraldo Cintra, Luciani Ester Tenani, Gladis Maria de Barcellos

26

Almeida. O presidente justificou a ausência da vice-presidente do GEL, Fabiana

27

Komesu, que se encontra com filho recém-nascido. Em seguida, deu início à

28

assembleia, lendo a pauta e passando ao item 1. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

29

1. Informes da Presidência. Informou que, excepcionalmente, neste seminário

30

comemorativo dos 40 anos do GEL, foi suprimida a modalidade mesa-redonda, ficando

31

as conferências a cargo de ex-representantes da Diretoria do GEL. Foram apresentadas

32

as estatísticas referentes ao 57º. Seminário do GEL, já disponíveis no site da

33

Associação. 1.1. O presidente falou sobre a finalização do site do GEL, meta da
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1

Diretoria nestes dois anos de gestão. Ressaltou o grande investimento para o

2

aprimoramento e profissionalização do sistema para os usuários e o trabalho constante

3

na criação de um sistema de informação gerenciável quase todo pela Diretoria, sem a

4

necessidade da presença permanente de um técnico de informática. Ainda sobre os

5

investimentos no site da Associação, lembrou da finalização do processo de

6

informatização das duas revistas publicadas pelo GEL, a Revista Estudos Linguísticos e

7

a Revista do GEL. Todo o processo, desde a captação de artigos até a publicação, é feito

8

por meio do sistema do GEL. A Revista Estudos Linguísticos já conta hoje com um

9

Conselho Editorial formado, que procura atender às indicações da CAPES e do

10

SCIELO. No que se refere à avaliação dos periódicos do GEL, o presidente informou

11

que, neste momento em que os coordenadores dos programas de pós-graduação têm

12

sido chamados a participar do processo de reestruturação do qualis e em que a CAPES

13

concede a oportunidade de se indicarem novos periódicos, enviou a coordenadores de

14

pós-graduação, aos membros da Diretoria da ANPOLL e ao representante da Área de

15

Letras junto à CAPES, professor Benjamim Abdala, carta solicitando que a Revista

16

Estudos Linguísticos possa reaver o conceito qualis que tinha até o ano de 2004 (então

17

conceito A), e a Revista do GEL possa ser inserida entre os periódicos qualificados da

18

Área. Após várias tentativas sem sucesso de contato com o representante junto à

19

CAPES, houve uma primeira resposta positiva sua sobre a possibilidade de inserção das

20

publicações do GEL entre os periódicos nacionais qualificados pela CAPES, o que

21

deverá ocorrer no segundo semestre deste ano. Em resposta enviada ao presidente do

22

GEL, o professor Abdala compromete-se a contatar os presidentes das Comissões

23

Editoriais das revistas na época oportuna. Na sequência, o presidente lembrou

24

novamente do empenho da atual Diretoria para estabelecer a identidade visual do GEL,

25

reafirmando a utilização das cores da associação (azul para o site e para o seminário,

26

vermelho para a Revista Estudos Linguísticos e amarelo para a Revista do GEL). Foi

27

informado que, por solicitação da associada Raquel Salek Fiad, feita na assembleia

28

passada, a atual Diretoria encaminhou ao CEDAE uma grande quantidade de material

29

referente ao GEL, para arquivo, e que se encontra no site do GEL link para esse centro.

30

O presidente informou que do total de 2084 associados do GEL atualmente, somente

31

834 estão em dia com a anuidade e que, conforme deliberação da assembleia passada, os

32

associados em atraso com duas ou mais anuidades terão o próximo seminário como

33

prazo final para o pagamento de seus débitos. Os associados que não negociarem sua
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1

dívida serão eliminados do quadro de associados e não poderão voltar a se associar por

2

um período de dois anos. Caberá à próxima Diretoria do GEL executar essa medida. 1.2.

3

Em seguida, o presidente passou a palavra para a secretária do GEL, Sandra Denise

4

Gasparini Bastos, que fez um breve relato sobre os trabalhos da secretaria nestes dois

5

anos de gestão e agradeceu aos dois funcionários do GEL presentes na assembleia. 1.3.

6

Na sequência, o presidente solicitou que os informes da tesouraria fossem feitos no item

7

5 da pauta, destinado à prestação de contas. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

8

2. Palavra dos membros. O presidente convidou a professora Luciani Ester Tenani,

9

presidente da Comissão Editorial da Revista Estudos Linguísticos, para dar os informes

10

referentes à revista. 2.1. A professora Luciani apresentou os dados do volume 38, que

11

teve 171 artigos submetidos e 98 aprovados para publicação, divididos em 3 números:

12

27 artigos no número 1, 28 artigos no número 2 e 43 artigos no número 3. Mostrou em

13

números que tanto os autores como os pareceristas são de vários estados diferentes, não

14

dando à revista um caráter endógeno, o que poderia comprometer a avaliação para a

15

recuperação do qualis. Informou que, para a indexação junto à MLA e LLBA e

16

colocação na base SCIELO, é necessário que estejam publicados três volumes dentro do

17

mesmo padrão, cabendo, portanto, a tarefa de indexação à próxima Comissão Editorial.

18

Para concluir, a professora Luciani solicitou que fosse incluído, como item de pauta, a

19

revisão da composição da Comissão Editorial da revista para o próximo biênio. 2.2. Nos

20

informes referentes à Revista do GEL, a professora Olga Ferreira Coelho, editora

21

responsável pela revista, informou que o atraso nas publicações dos volumes da revista

22

já foi resolvido e que o volume 5, número 2 e o volume 6, número 1 já estão disponíveis

23

on-line. Falou também sobre a renovação do mandato de alguns membros da Comissão

24

Editorial e solicitou a inclusão, como item de pauta, da extinção da versão impressa da

25

Revista do GEL, em razão dos altos custos que representa para a Associação. -.-.-.-.-.-.-.-

26

3. Aprovação da pauta. O presidente solicitou as seguintes inclusões na pauta: como

27

item 7., revisão da composição da Comissão Editorial da Revista Estudos Linguísticos;

28

e, como item 8., extinção da versão impressão da Revista do GEL; e a inversão do atual

29

item 7 da pauta, que passa a ser item 9. A pauta foi aprovada por unanimidade, com

30

todas as alterações propostas. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

31

4. Ata da Assembleia Geral de 2008, realizada no dia 16/07/2008, em São José do

32

Rio Preto, por ocasião do 56o. Seminário do GEL. A secretária do GEL fez a leitura

33

da ata, aprovada por unanimidade. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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1

5. Balanço financeiro de 2008 e prestação de contas de janeiro a junho de 2009. A

2

tesoureira Anna Flora Brunelli submeteu à apreciação da assembleia o balancete com

3

receitas e despesas totais da Associação, referente ao exercício de 2008 e informou

4

também os gastos relativos ao 56º. Seminário. Em seguida, apresentou a prestação de

5

contas de janeiro a junho de 2009, a qual inclui os gastos com o 57º. Seminário, e a

6

previsão de gastos para os meses de julho e agosto de 2009, quando a Diretoria espera

7

fazer a transição da gestão do GEL para a próxima Diretoria. Diante da prestação de

8

contas apresentada, cientificou que a previsão da receita a ser repassada para a próxima

9

Diretoria é de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). A tesoureira informou que o

10

GEL possui aplicações em ações e, em razão de oscilações do mercado financeiro, pode

11

haver, até o final do mandato da atual Diretoria, alteração no valor do saldo mantido em

12

caixa. Após esclarecimentos, o balanço financeiro do exercício de 2008, a prestação de

13

contas do primeiro semestre de 2009 e a previsão de gastos até o final da gestão da atual

14

Diretoria foram aprovados por unanimidade. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

15

6. Descarte/doação de bens patrimoniais da Associação (inciso V do artigo 13). O

16

presidente informou que alguns bens patrimoniais da Associação (mobiliários e 1

17

computador antigo), avaliados em cerca de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) não

18

terão lugar na instituição que pretende sediar a próxima Diretoria do GEL. Dessa forma,

19

propôs que esse material seja doado à UNESP de São José do Rio Preto, instituição em

20

que esteve sediada a Diretoria do GEL nos últimos dois anos. Após detalhamento dos

21

bens doados, cuja relação se encontra anexa a esta ata, a assembleia aprovou por

22

unanimidade este item de pauta. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

23

7. Revisão da composição da Comissão Editorial da Revista Estudos Linguísticos. A

24

professora Luciani Ester Tenani apresentou a proposta de composição da Comissão

25

Editorial da Revista Estudos Linguísticos, resultante da reunião realizada entre os

26

membros da atual Comissão Editorial durante o Seminário do GEL. De acordo com a

27

proposta, a comissão seria composta por cinco membros, distribuídos da seguinte

28

maneira: dois representantes da UNESP, um representante da USP, um representante da

29

UNICAMP e um representante da UFSCar. Os representantes terão dois anos de

30

mandato, renováveis por mais dois anos, cabendo à Diretoria do GEL indicar o

31

representante de cada instituição. O presidente Sebastião Carlos Leite Gonçalves fez

32

uma nova proposta, de que a Diretoria do GEL ficasse totalmente responsável pela

33

indicação dos cinco membros da comissão, independentemente da instituição a que
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1

estejam vinculados, pois o gerenciamento da revista tem ficado a cargo da Diretoria do

2

GEL e seria importante que a comissão trabalhasse junto da Diretoria. Alguns dos

3

presentes entenderam que em função do papel da Comissão Editorial, de definir também

4

a política editorial da revista, seria importante que ela continuasse sendo constituída por

5

representantes de várias universidades e não definida apenas pela Diretoria do GEL. Em

6

razão dos argumentos apresentados, o presidente Sebastião Carlos Leite Gonçalves

7

retirou sua proposta. A professora Cristina Carneiro Rodrigues fez uma nova proposta,

8

sugerindo a inclusão de um representante de Instituição de Ensino Superior privada na

9

Comissão Editorial da Revista Estudos Linguísticos. Colocadas as duas propostas em

10

votação, foi vencedora, por maioria absoluta dos presentes, a proposta apresentada pela

11

presidente da Comissão Editorial; assim, a Comissão Editorial da Revista Estudos

12

Linguísticos será composta por apenas cinco membros (dois da UNESP, um da USP,

13

um da UNICAMP e um da UFSCar), que terão dois anos de mandato, renováveis por

14

mais dois anos, cabendo à Diretoria do GEL indicar o representante de cada instituição.

15

8. Extinção da versão impressão da Revista do GEL. A professora Olga Ferreira

16

Coelho, editora responsável pela revista, após apresentar os custos de impressão dos

17

dois últimos números, argumentou que não há razão para manter a impressão da Revista

18

do GEL, para envio a Bibliotecas, autores, Conselho e Comissão Editoriais. Informou

19

que a redução na tiragem, atualmente de 300 exemplares, não resultou numa efetiva

20

baixa de custos, somando-se a isso o fato de a revista já estar disponível on-line. A

21

proposta foi colocada em votação pelo presidente e foi aprovada com apenas um voto

22

contrário e três abstenções. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

23

9. Eleição da nova Diretoria (Gestão 2009-2011). O presidente, Sebastião Carlos

24

Leite Gonçalves, apresentou a chapa para a próxima Diretoria do GEL, composta por

25

docentes da UFSCar e assim definida: professora Gladis Maria Barcellos de Almeida

26

(presidente), professor Roberto Leiser Baronas (vice-presidente), professora Flavia

27

Bezerra de Menezes Hirata Valle (secretária), professora Mônica Baltazar D. Signori

28

(tesoureira). Foi justificada a ausência do professor Roberto Leiser Baronas. A nova

29

Diretoria foi eleita por aclamação de todos os presentes. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

30

O presidente Sebastião Carlos Leite Gonçalves passou a palavra para a presidente eleita,

31

Gladis Maria Barcellos de Almeida, que falou brevemente sobre as metas da próxima

32

gestão. O presidente desejou uma boa gestão à Diretoria eleita e se comprometeu,

33

juntamente com os integrantes da Diretoria que se despede, a dar toda a assistência no
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1

processo de transição. O associado José Luiz Fiorin ressaltou a importância da inclusão

2

da UFSCar na condução dos trabalhos do GEL e fez um voto de louvor para a Diretoria

3

que se despede, enaltecendo o excelente trabalho realizado nos dois anos de gestão.

4

Nada mais havendo a tratar, o presidente do GEL, Sebastião Carlos Leite Gonçalves,

5

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a assembleia da qual, eu, Sandra

6

Denise Gasparini Bastos, secretária, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será

7

assinada pelo senhor presidente e por mim. Ribeirão Preto, 07 de julho de 2009. -.-.-.-.-

Sebastião Carlos Leite Gonçalves
Presidente

Sandra Denise Gasparini Bastos
Secretária
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