ATA DA 25ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO GRUPO DE ESTUDOS
LINGUÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – GEL – REALIZADA EM 22 DE
JULHO DE 2010, NA UFSCAR, SÃO CARLOS (SP). Às 18 horas e 30 minutos do dia 22 de
julho de 2010, no Auditório Bento Prado Júnior, da Universidade Federal de São Carlos,
realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São
Paulo, com o seguinte expediente: 1. Comunicações: 1.1 Da Presidência; 1.2 Da Secretaria;
1.3 Da Tesouraria; 1.4 Da Revista Estudos Linguísticos; 1.5 Da Revista do GEL; 1.6 Dos
membros. 2. Pauta: 2.1 Ata da Assembleia Geral de 2009, realizada no dia 07 de julho de
2009, em Ribeirão Preto, por ocasião do 57º Seminário do GEL; 2.2 Proposta de
disponibilização no site do GEL das conferências e mesas-redondas ocorridas nos seminários;
2.3 Proposta de criação da categoria sócio emérito; 2.4 Proposta do desenvolvimento da
versão em inglês do site do GEL. Estiveram presentes na Assembleia os membros da
Diretoria, gestão 2009-2011, a saber: Gladis Maria de Barcellos Almeida (presidente),
Roberto Leiser Baronas (vice-presidente), Flávia Bezerra de Menezes Hirata Vale (secretária),
Mônica Baltazar Diniz Signori (tesoureira), e os seguintes associados do GEL, cujas
assinaturas encontram-se recolhidas em folha de presença devidamente arquivada: Sebastião
Carlos Leite Gonçalves, Sandra Denise Gasparini Bastos, Anna Flora Brunelli, Ariani Di
Felippo, Oto Araújo Vale, Marcos Pereira Feitosa, Olga Ferreira Coelho, Raquel Salek Fiad,
Marcos Luiz Wiedemer, Edson Rosa Francisco de Souza, Janaina Michele de Oliveira Silva,
Lucas do Nascimento, Ana Maria H. Fonseca, Gisele Cássia de Sousa, Flávia Orci Fernandes,
Elias Ribeiro da Silva, Fábio Izaltino Laura, Dirceu Cleber Conde, Vanice M. O. Sargentini,
Luzmara Curcino Ferreira, Carlos Piovezani, Taísa Peres de Oliveira, Maria Cristina Andrade
dos Santos. A presidente do GEL, professora Gladis Maria de Barcellos Almeida, deu início à
Assembleia lendo o expediente e passando para o item 1 da pauta. Comunicações. 1.1 Da
presidência. A presidente agradeceu a diretoria do biênio 2007-2009 por todo apoio que tem
dado à atual diretoria do GEL, em tudo o que diz respeito à sua administração e condução. 1.2
Em seguida, passou a palavra para a tesoureira do GEL, Mônica Diniz Signori, para que
apresentasse o relatório financeiro parcial do primeiro ano da gestão da atual diretoria, no
período de agosto de 2009 a julho de 2010. A tesoureira informou os gastos realizados até o
momento com a associação e com a realização do 58º Seminário, e também o saldo da
associação, de R$ 210.729,55. A professora Mônica Diniz Signori fez a ressalva de que o
balancete total não seria apresentado na ocasião, uma vez que as contas do seminário ainda
não haviam sido finalizadas. A senhora tesoureira apresentou ainda um relato acerca dos
investimentos em ações que a associação possui, no montante de R$54.752,94, em ações da

Vale e da Petrobras. O associado Sebastião Carlos Leite Gonçalves questionou a informação
relativa à data da compra das ações, que, de acordo com o relato da tesoureira, foram
adquiridas em agosto de 2007. O associado informou que as ações já constavam dos
investimentos da associação quando a diretoria do GEL foi assumida pela UNESP/São José
do Rio Preto. Os associados presentes consideraram que não havia necessidade de averiguar a
questão da data da compra das ações, e que é necessário tomar todas as precauções para que
não se perca dinheiro com essas ações. 1.3 Em seguida, a presidente passou a palavra para a
secretária do GEL, Flávia Bezerra de Menezes Hirata Vale, que apresentou as estatísticas do
58º Seminário do GEL. A secretária também apresentou os dados relativos aos pagamentos de
anuidades e aos procedimentos adotados para o desligamento de associados em débito há mais
de dois anos, em cumprimento à decisão da Assembleia do 56º Seminário do GEL, realizada
em São José do Rio Preto, em 2008. A secretária relatou que os sócios inadimplentes foram
avisados por mensagem eletrônica de sua situação financeira perante a associação e da
necessidade de pagamento do débito até a data do 58º Seminário do GEL. A secretária
informou que poucos foram os associados que quitaram as anuidades pendentes, sendo assim,
seriam desligados do GEL no ano de 2010 um total de 1057 (hum mil e cinquenta e sete)
associados. Tendo em vista esse número elevado, a secretária sugeriu que houvesse um maior
tempo para que se pudesse fazer um chamamento por meio do site do GEL e de listas de
mensagens, no intuito de se evitar a perda de muitos associados e pediu então que sua
proposta fosse discutida e votada pela Assembleia oportunamente. 1.4 Na sequência, o vicepresidente do GEL, professor Roberto Leiser Baronas, deu informes relativos ao processo de
digitalização dos Anais dos Seminários do GEL, uma proposta feita pela diretoria atual da
Associação. O vice-presidente informou que a finalização dos trabalhos está prevista para
dezembro de 2010. 1.5 A presidente passou a palavra para a Editora da Revista do GEL, Olga
Ferreira Coelho. A professora Olga comunicou que havia sido divulgada a classificação das
revistas publicadas pelo GEL no Qualis/Capes. Na área de Linguística/Letras, a Revista do
GEL está avaliada com qualis A2 e a Revista Estudos Linguísticos está agora avaliada com
qualis B2. A professora Olga destacou o trabalho realizado pelas diretorias anteriores do
GEL, que fizeram demandas constantes ao representante de área na Capes, para que houvesse
a reclassificação das revistas. A professora Olga deu informes relativos à publicação dos
números correntes da Revista do GEL, e ainda que houve a substituição no Conselho Editorial
da Revista da Professora Cristina Carneiro Rodrigues pela Professora Fabiana Komesu, por
indicação da UNESP/São José do Rio Preto. 1.6 A seguir, o Editor da Revista Estudos
Linguísticos, Oto Araújo Vale, tomou a palavra, e informou que foram submetidos à

publicação 146 (cento e quarenta e seis) artigos, dos quais 85 (oitenta e cinco) foram
aprovados. Foram também publicados no número 39 da revista três artigos decorrentes de
conferências apresentadas no 57º Seminário do GEL. O professor Oto Araújo Vale pediu a
inclusão de um item de pauta, para tratar de uma proposta de mudança na composição da
Comissão Editorial da Revista Estudos Linguísticos. A presidente do GEL solicitou as
seguintes inclusões na pauta: como item 2.5, a discussão da proposta de extensão do prazo
para desligamento de associados inadimplentes, e como 2.6 a proposta de mudança da
composição da Comissão Editorial da Revista Estudos Linguísticos. A pauta com as duas
inserções foi aprovada pelos presentes. A presidente do GEL em seguida passou para a pauta
da Assembleia do GEL. 2.1 Ata da Assembleia Geral de 2009, realizada no dia
07/07/2009, em Ribeirão Preto, por ocasião do 57º Seminário do GEL. A secretária do
GEL, Flávia Bezerra de Menezes Hirata Vale fez a leitura da ata, que foi aprovada por
unanimidade. 2.2 Proposta de disponibilização no site do GEL das conferências e mesasredondas ocorridas nos seminários. O vice-presidente do GEL, Roberto Leiser Baronas,
apresentou a proposta da diretoria de disponibilizar online, por meio do sistema do GEL, o
conteúdo das conferências e mesas-redondas proferidas nos Seminários do GEL. A associada
Sandra Denise Gasparini Bastos informou que essa proposta já havia sido considerada pela
diretoria de São José do Rio Preto, mas que a proposta não foi levada adiante por motivos
operacionais. A associada Raquel Salek Fiad afirmou ser favorável a essa proposta, mas que
tinha dúvidas em relação à vinculação desse conteúdo à Revista Estudos Linguísticos, que
publica os trabalhos apresentados nos seminários. A associada Raquel Salek Fiad ressaltou
ainda que poderia haver uma incompatibilidade entre esses conteúdos, o que prejudicaria a
Revista no que diz respeito à sua avaliação. O associado Elias Ribeiro da Silva lembrou que a
programação dos seminários consta do site do GEL permanentemente, e que a
disponibilização das conferências e mesas-redondas poderia ser vista como uma parte da
memória do GEL. O associado Sebastião Carlos Leite Gonçalves ponderou que a publicização
dos conteúdos das conferências e mesas-redondas poderia acarretar o esvaziamento dos
seminários, uma vez que as pessoas, sabendo que o conteúdo estaria disponível no site,
desistiriam de participar dos seminários. O associado Sebastião Carlos Leite Gonçalves
sugeriu que uma medida para evitar esse esvaziamento seria a disponibilização apenas para os
associados. A presidente do GEL, Gladis Maria de Barcellos Almeida, deu prosseguimento à
argumentação iniciada pelo associado Sebastião Carlos Leite Gonçalves, e considerou que a
disponibilização apenas para associados pode não resolver o problema do esvaziamento dos
seminários. O associado Sebastião Carlos Leite Gonçalves ressaltou que há necessidade de se

verificar a questão de autorização do uso da imagem dos conferencistas, e sugeriu uma
consulta jurídica nesse sentido. A presidente do GEL encaminhou a seguinte proposta: a atual
diretoria do GEL vai fazer diligências para verificar questões relativas a direito de usos de
imagens e a direitos autorais, e trará esses informes na Assembleia do GEL do próximo
seminário. A proposta foi aprovada por unanimidade. 2.3. Proposta de criação da categoria
sócio emérito. A presidente do GEL, Gladis Maria de Barcellos Almeida, apresentou a
proposta da diretoria de criação da categoria ‘sócio emérito’. O associado Sebastião Carlos
Leite Gonçalves destacou a fidelidade de muitos sócios em relação à associação e acrescentou
que deveriam ser estabelecidos critérios para essa concessão. A associada Raquel Salek Fiad
também destacou a importância de se estabelecerem critérios coerentes. A professora Gladis
Maria de Barcellos Almeida propôs, então, que a diretoria do GEL afine critérios e os
apresente na próxima Assembleia do GEL, para a decisão dos associados, proposta que foi
aprovada por unanimidade. 2.4 Proposta do desenvolvimento da versão em inglês do site
do GEL. A presidente do GEL, professora Gladis Maria de Barcellos Almeida apresentou a
proposta da diretoria de fazer a versão em inglês do site do GEL. O associado Sebastião
Carlos Leite Gonçalves ressaltou que o fato de o site ser disponibilizado em outras línguas
concorre para a internacionalização da associação, e considerou que essa medida pode ser
bastante proveitosa para o GEL. A presidente do GEL apresentou a proposta de se fazer a
versão, para o inglês e para o espanhol, apenas da parte ‘externa’ do site do GEL e não de
todo o sistema. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 2.5 Proposta de
extensão do prazo para desligamento de associados inadimplentes. A secretária do GEL,
professora Flávia Bezerra de Menezes Hirata Vale relatou a dificuldade que encontrou no
processo de desligamento de associados inadimplentes, e sugeriu que o prazo para essa
primeira fase de desligamento fosse prorrogado, de tal modo que se fizesse um chamamento
mais amplo aos associados em débito. A associada Sandra Denise Gasparini Bastos
argumentou que essa medida poderia não ter efeitos, já que a prática corrente tem sido o
associado só pagar a anuidade quando deseja apresentar trabalho no seminário e que o
desligamento seria uma forma de evitar situações desse tipo. Tendo em vista os argumentos
apresentados pela associada Sandra Denise Gasparini-Bastos, a secretária do GEL retirou sua
proposta. 2.6 Proposta de mudança da composição da Conselho Editorial da Revista
Estudos Linguísticos. O editor da Revista Estudos Linguísticos, professor Oto Araújo Vale,
propôs uma reformulação no Conselho Editorial da Revista uma vez que alguns conselheiros
rejeitam a emissão de pareceres sem justificativa, o que prejudica sensivelmente o trabalho de
avaliação dos artigos submetidos. O associado Sebastião Carlos Leite Gonçalves argumentou

que a escolha dos membros do Conselho Editorial da Revista Estudos Linguísticos foi
baseada nos critérios de avaliação do Qualis/Capes, e destacou, ainda, que muitas revistas
enfrentam esse tipo de dificuldade com os conselheiros, o que também foi ressaltado pela
editora da Revista do GEL, Olga Ferreira Coelho, e pela associada Raquel Salek Fiad. A
Comissão Editorial da Revista do GEL apresentou a proposta de que o Conselho Editorial
fosse renovado a cada quatro anos pela diretoria do GEL. O associado Sebastião Carlos Leite
Gonçalves considerou que essa não é a sistemática das revistas de um modo geral. A
presidente do GEL, Gladis Maria de Barcellos Almeida, propôs, então, que a Comissão
Editorial da Revista Estudos Linguísticos fosse responsável pela decisão de renovação dos
nomes que compõem o Conselho Editorial. A proposta da presidente do GEL foi aprovada
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidente do GEL, Gladis Maria de
Barcellos Almeida, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a assembléia da qual
eu, Flávia Bezerra de Menezes Hirata Vale, secretária, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pela senhora presidente e por mim. São Carlos, 22 de julho de 2010.

