São Carlos, 28 de julho de 2005.
Súmula da 21ª Assembléia Geral Ordinária do Grupo de Estudos Lingüísticos do
Estado de São Paulo 28/07/05 (19:30 às 21:30)
Sócios Presentes: Arnaldo Cortina, Cássia Regina Coutinho Sossolote, Cristina
Carneiro Rodrigues, Elenir Fedosse, Erotilde Goreti Pezatti, Fernanda Maria Pereira
Freire, Gladis Massini-Cagliari, Inês Signorini, Luciani Ester Tenani, Mara Lúcia
Fabrício de Andrade, Margarida Maria Taddoni Petter, Maria Cristina Fernandes Salles
Altman, Maria Filomena Spatti Sandalo, Maria Irma Hadler Coudry, Olga Ferreira
Coelho, Raquel Salek Fiad, Roberto Gomes Camacho, Rosane de Andrade Berlinck,
Sirio Possenti, Tania Maria Alkmim e Terezinha Maher
A reunião teve início com a alteração dos itens 3 e 5 da pauta. Em seguida, a Ata da
Assembléia anterior foi lida e aprovada por unanimidade.
Resumo:
1. A Profa. Raquel Salek Fiad, presidente do GEL, apresentou as mudanças
ocorridas na estruturação do 53º Seminário; destacou a predominância de
participantes alunos de pós-graduação no Seminário e a maior divulgação dada à
revista Estudos Lingüísticos em sua versão eletrônica. Enfatizou a necessidade
de, num futuro próximo, informatizar o controle de filiação e pagamento de
anuidades e a necessidade de rever o Estatuto do GEL de modo a adequá-lo ao
novo Código Civil.
2. A Profa. Maria Filomena Spatti Sandalo, tesoureira do GEL, apresentou um
balancete parcial das despesas do Seminário e destacou os resultados positivos
obtidos no biênio 2003-2005.
3. A Profa. Maria Irma Hadler Coudry, vice-presidente do GEL, apresentou
informações referentes à elaboração dos números XXXIII e XXXIV da Revista
Estudos Lingüísticos e propôs que o vice-presidente do GEL não mais
acumulasse a função de presidente da Comissão Editorial da referida revista. Foi
aprovada pela assembléia a proposta de se deixar a cargo da próxima Diretoria,
juntamente com a Comissão Editorial da revista, a decisão sobre a possibilidade
de acúmulo das duas funções por um membro da Diretoria.
4. A assembléia aprovou a proposta da senhora vice-presidente de inclusão de dois
representantes da UFSCar na Comissão Editorial da revista, que passou a contar
com 10 membros, sendo dois da USP, dois da UNICAMP, dois da UFSCar, três
da UNESP e um da PUC-SP.
5. A Profa. Inês Signorini, secretária do GEL, apresentou um breve histórico do
processo de informatização do Seminário do GEL e dos procedimentos de
preparação da revista Estudos Lingüísticos, descrevendo as funções e
procedimentos das interfaces com o congressista, com o avaliador das comissões
Científica e Editorial e com a secretaria do GEL. Apresentou também os
resultados da avaliação dos resumos submetidos ao 53º Seminário, como
subsídios para uma rediscussão da avaliação dos resumos por uma Comissão
Científica. Foi aprovada pela assembléia a manutenção da avaliação dos resumos
para os próximos seminários.
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6. Foi aprovada pela assembléia, como indicativo para a próxima Diretoria, a
proposta apresentada pela senhora secretária de que a Comissão Científica dos
seminários tenha um coordenador não membro da Diretoria do GEL.
7. A assembléia aprovou a proposta apresentada pela senhora presidente de
desvincular o pagamento da anuidade do pagamento da taxa de inscrição dos
Seminários e de dar o direito aos sócios em dia com a anuidade de receber um
exemplar da Revista do GEL. Aprovou também a proposta de que somente os
sócios em dia poderão apresentar trabalho nos Seminários do GEL e de que
haverá diferentes valores para a anuidade, com a inclusão ou não do exemplar da
revista.
8. A assembléia aprovou por unanimidade a proposta, apresentada pela senhora
presidente, de organização do material do GEL a ser depositado no CEDAE.
9. A assembléia elegeu por aclamação a nova Diretoria do GEL para o biênio
2005-2007, composta professores da UNESP, campus de Araraquara.
10. A assembléia aprovou a proposta, apresentada pela senhora presidente, de toda
diretoria em final de gestão poder 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.
11. O professor Arnaldo Cortina, editor em exercício da Revista do GEL,
comunicou aos presentes a nova composição da Comissão Editorial da revista a
partir daquela data. Informou também que essa Comissão em breve decidirá
quem será o editor da revista.
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