
ATA DA 263 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO GRUPO DE ESTUDOS

LINGUiSTICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - GEL - REALIZADA EM 07 DE

JULHO DE 2011, NA USC, Bauru (SP). As 18 horns e 30 minutos do dia 07 de julho de

2011, no Auditorio El, da Universidade Sagrado COray80- USC realizou-se a Assembleia

Geral Ordinaria do Grupo de Estudos Linguisticos do Estado de S80 Paulo, com 0 seguinte

expediente: 1. Comunicayoes: 1.1 Da Presidencia; 1.2 Da Secretaria; 1.3 Da Tesouraria; 1.4

Da Revista Estudos Linguisticos; 1.5 Da Revista do GEL; 1.6 Dos membros. 2. Pauta: 2.1

Apreciay80 da Ata da Assembleia Geral de 2010, realizada no dia 22 de julho de 2010, em

S80 Carlos, por ocasi8o do 58° Seminano do GEL. 2.2 Balanyo financeiro de 2010 e

prestay80 de contas de janeiro a junho de 2011. 2.3 Descarte/doay8o de bens patrimoniais da

Associayoo (inciso V do artigo 13). 2.4 Eleiy80 da nova Diretoria (Gesmo 2011-2013).

Estiveram presentes os membros da Diretoria, gesmo 2009-2011, a saber: Gladis Maria de

Barcellos Almeida (presidente), Roberto Leiser Baronas (vice-presidente), Flavia Bezerra de

Menezes Hirata Vale (secretaria), Monica Baltazar Diniz Signori (tesoureira), e os seguintes

associados do GEL, cujas assinaturas encontram-se recolhidas em folha de presenya

devidamente arquivada: Rodrigo Carvalho da Silva, SebastHio Carlos Leite Gonyalves,

Marize Mattos Dall' Aglio Hattnher, Livia Barbosa Borduqui Campos, Gisele Cassia de

Sousa, Ataliba T. de Castilho, Adriano Dantas de Oliveira, Anna Ferrari, Claudia Mendes

Campos, Luiz Arthur Pagani, Eduardo Penhavel de Souza, Alessandra Regina Guerra,

Fabiana Cristina Komesu, Fabio Fernando Lima, Fabio lzaltino Laura, Edilaine Buin

Barbosa, Flavia Orci Femandes, Maria Cristina Andrade dos Santos, Maria do Rosario Roxo,

Olga Ferreira Coelho, Ieda Maria Alves. A presidente do GEL, professora Gladi~a de

Barcellos Almeida, deu inicio a Assembleia lendo 0 expediente e passando parJ ~:~tem;;: I
f ' _Ul 0"" J

Comunicayoes. 1.1 Da presidencia. A presidente comunicou que trataria ~~:;: m~ ;:q I
estabelecidas pela diretoria para a Gesmo 2009-2011 frente ao GEL. A presiden':;'iriforatl 2"~~::'o ).;;
que foram feitas melhorias no sistema de gerenciamento do GEL, com a imple m~Y80 de ~: :~,

0::'': SlJ}l
novas funcionalidades e refinamento de outras, e que uma nova intern· ~;'?vai~r FJ.~jf
disponibilizada ate 0 final de agosto. A presidente informou que outra meta da a ~airet8Aa, £7: '-....:I

r~' (7.) •.•'"

a digitalizay80 dos anais dos seminarios do GEL, de 1978 a 2000, foi cump ~ q~s (l)

referidos anais esmo disponiveis online no site do GEL. A presidente tambem i onnou q'ff~ja

esmo sendo elaboradas as versoes da parte externa do site do GEL para 0 ingles e para 0

espanhol, e que a implementay80 das versoes sera feita antes da transmiss80 do GEL para a

nova diretoria. A presidente acrescentou que outras medidas foram tomadas pela diretoria,

que trouxeram beneficios para a assoCiay80,como a implementay80 da nota fiscal eletronica



rec1assifica~ao da Revista no Qualis Capes. A professora Olga tambem agradeceu a equipe

tecnica de editora~ao da Revista, principalmente a Adelia Ferreira e Rosane de Sa Amado.

Em seguida, a presidente passou a palavra aos membros. Nao havendo nenhurna comunica~ao

dos membros, a professora Gladis Marla de Barcellos Almeida passou para a pauta da

Assembleia do GEL. 2.1 Aprecia~io da Ata da Assembleia Geral de 2010, realizada no

dia 22 de julho de 2010, em Sio Carlos, por ocasiio do 58° Seminario do GEL. A

secretana do GEL, Flavia Bezerra de Menezes Hirata Vale fez a leitura da ata, que foi

aprovada por unanimidade. 2.2 Balan~o financeiro de 2010 e presta~io de contas de

janeiro a junho de 2011. A tesoureira do GEL, professora Monica Baltazar Diniz Signori,

informou os gastos realizados ate 0 momenta com a associa~ao e com a realiza~ao do 59°

Seminario, e tambem 0 saldo da associa~ao em conta corrente no dia da assembleia, de

R$77.354.48. A tesoureira apresentou urn relata acerca dos investimentos em a~oes da Vale e

da Petrobras. A associada Marlze Mattos Dall' Aglio Hattnher sugeriu que fosse feito urn

acompanhamento mais sistematico desse investimento em a~oes, e que, quando se

encontrasse urn momenta adequado em rela~ao a cota~ao, que essas a~oes fossem convertidas

em urn investimento mais seguro. 0 associado Sebastiao Carlos Leite Gon~alves lembrou que

diretoria do GEL tern autonomia para lidar com a questao das aplica~oes do patrimonio

financeiro da associa~ao e que nao seria necessaria a consulta em assembleia para qualquer

tipo de movimenta~ao que se pretenda fazer com esse montante. A presidente do GEL,

professora Gladis Marla de Barcellos Almeida, propos enta~ que a proxima diretoria do GEL

proceda a venda das a~oes da Vale e da Petrobras, e que 0 valor obtido seja aplicado em urn

investimento menos arriscado, e, portanto, mais afim as necessidades reais de wp!:l:~socia~ao

sem fins lucrativos como e 0 GEL. A proposta foi aprovada por un~mi~ade~.3·'

Descarte/doa~io de bens patrimoniais da Associa~io (inciso V do artigo 13)1~:~resf¥iPte;';:: I
1""" -f ,i):

informou que alguns bens patrimoniais da Associ~ao nao poderao ser.
I
,. dafi nap~·

institui~ao que pretende sediar a proxima Diretoria do GEL. Sendo assim, fe .:.~proposta d~ m
J
'

que esse material (urna mesa em L e urn roteador) seja doado a UFSCar, inst ~ 0 ee,qu~~~~

esteve sediada a Diretoria do GEL nos ultimos dois anos. A assemblei ~ovo~pof:t'~J
.,., ••.•• :"' j

unanimidade este item de pauta. 2.4 Elei~io da nova Diretoria (Gestio O~ -2~. ""; ,

presidente do GEL, Gladis Marla de Barcellos Almeida, apresentou a chapa arl'fla pdxima 4.

Diretoria do GEL, composta pela professora Ieda Marla Alves, como presidente, professor

Manoel Gon~alves Correia, na fun~ao de vice-presidente, professora Giliola Maggio, como

secretaria, e professora Olga Ferreira Coelho, na fun~ao de tesoureira, todos da Universidade

de Sao Paulo - USP. A nova Diretoria foi eleita por ac1ama~ao de todos os presentes. A



do GEL e 0 registro da marca GEL no INPI, que havia sido feito pela Ultimavez em 1999. A

presidente informou por fun que as questoes relativas a disponibiliza~ao do conteudo das

conferencias e mesas-redondas apresentadas no site do GEL e a criayao da categoria 's6cio

emerito' seriam tratadas pela secretana. 1.2 Em seguida, passou a palavra para a secreUiriado

GEL, Flavia Bezerra de Menezes Hirata Vale, que apresentou as estatisticas do 59° Seminano

do GEL. A secretciriatambem apresentou os dados relativos aos pagamentos de anuidades e

ao nUmero de associados em processo de desligamento da associa~ao por estarem

inadimplentes ha mais de dois anos. A secretana informou que a diretoria atual do GEL nao

obteve exito no estabelecimento de criterios objetivos para a cria~ao da categoria 's6cio

emerito', e por essa razao decidiu nao dar encaminhamento a essa proposta. No que diz

respeito a publiciza~ao das conferencias e mesas-redondas no site do GEL, a secrernria

comunicou que nao ha consenso em rela~ao a lei de Direitos Autorais, e desse modo, a

diretoria atual considerou que 000 havia subsidios juridicos claros para amparar a proposta.

Na sequencia, a presidente solicitou que os informes da tesouraria, item 1.3, fossem feitos no

item 2.2 relativo ao balan~o financeiro de 2010 e presta~ao de contas de janeiro a junho de

2011. 1.4 E seguida, a presidente passou a palavra para a professora Olga Ferreira Coelho,

para dar os informes da Revista Estudos Linguisticos, urna vez que seu editor, professor Oto

Araujo Vale, encontrava-se na reuniao da ANPOLL, por ser coordenador do Programa de

P6s-Gradua~ao em Linguistica da UFSCar. A professora Olga comunicou que haveria urn

pequeno atraso na publica~ao do nUmero 40 da Revista Estudos Linguisticos, em razao do

nUmero elevado de artigos que foram submetidos, e de urn problema tecnico no envio de

emails para os pareceristasda Revista. Foram submetidos221 trabalhos, dos qt;t0ram

.ceitos 152. SerlIo publicados siuda 5 tr.ba1hos decorreutes de coufen1ncias.e fesa:;; J
redondas. 1.5 A professora Olga Ferreira Coelho passou enta~ aos informes da ei6sta"", r:1 •

GEL, da qual e editora. A professora Olga informou que a revista de nUmero8.1 e ,- PJestJiil ffr! J
):, .... '

ser publicada, tendo havido urn atraso, que decorre de alguns problemas; '.' vos ao Ct.: rr- ;
;:0 r'''' (_ C) I

gerenciamento de artigos por meio do sistema eletronico do GEL. Esse ~¥o WiP JQ.~f
compromete, entretanto, a periodicidade da Revista. A professora Olga cd wftpou.ie ):?5'1

•.•...~ ....~ '

deixara a editoria da Revista, e que foi feita urna elei~ao entre os membros fome-0 tn i
Editorial, tendo sido eleita como nova editora da Revista do GEL a professora 'ia Beletra ,.,.1
de Menezes Hirata-Vale (UFSCar). A professora Olga Ferreira Coelho agradeceu as duas

diretorias com as quais trabalhou, a diretoria de Sao Jose do Rio Preto e a de Sao Carlos, que

tornaram mais tranquila a execu~ao de suas tarefas como editora, e citou como melhorias a

mudan~a na periodicidade da Revista, a cria~ao da versao online dos nUmeros e a



preSi~adiS Mana de BarcellosAlmeidapassou a plI!avrapara a presideutee1eita,Ieda

Maria Alves, que falou brevemente sobre a composi~ao da chapa para diretoria do GEL, que

congrega professores de tres diferentes departamentos da FFLCHIUSP, Vemaculas,

Linguistica e Letras Modemas. A professora Ieda afirmou que pretende dar continuidade ao

trabalho das diretorias anteriores, que e bastante diferente do trabalho frente a diretoria no

come~o do GEL, em que 0 nfunero de participantes e de associados era bem menor. A

professora Ieda informou que almeja continuar apoiando 0 trabalho dos editores das revistas

publicadas pela associa~ao, no sentido de promover sua inclusao no Scielo, e ainda continuar

promovendo melhorias no sistema de gerenciamento do GEL. A presidente Gladis Maria de

Barcellos Almeida desejou urna boa gestlio a Diretoria eleita e se comprometeu a dar toda a

assistencia no processo de transi~ao. 0 professor Sebastiao Carlos Leite Gon~alves

manifestou urn voto de louvor, solicitando que constasse em ata, ao trabalho desenvolvido

pela diretoria que encerrava sua gestlio, principalmente pela digitali~ao dos Anais dos

Seminarios de GEL e sua disponibiliza~ao online. Nada mais havendo a tratar, a presidente do

GEL, Gladis Maria de Barcellos Almeida, agradeceu a presen~a de todos e declarou encerrada

a assembIeia da qual eu, Flavia Bezerra de Menezes Hirata Vale, secretaria, lavrei a presente

ata que, ap6s lida e aprovada, sera assinada pela senhora presidente e por mim. Bauru, 07 de

!
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