SÚMULA DA 23ª. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO GRUPO DE
ESTUDOS LINGÜÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 16/07/2008 (18H30
ÀS 21H00)
ASSOCIADOS PRESENTES: Sebastião Carlos Leite Gonçalves (presidente do GEL),
Fabiana Cristina Komesu (vicepresidente do GEL), Sandra Denise Gasparini Bastos
(secretária do GEL), Anna Flora Brunelli (tesoureira do GEL), Adriana Perpétua
Ramos, Alessandra del Ré, Angel H. Corbera Mori, Anita de Lima Simões Rodrigues,
Beatriz Protti Christino, Cristina Carneiro Rodrigues, Elias Ribeiro da Silva, Eunice
Maria das Dores Nicolau, Fábio Fernando Lima, Flávia B. M. Hirata Vale, Flaviane R.
F. Svartman, Gisele Cássia de Sousa, Geraldo Cintra, Guilherme Fromm, Joana
Gaviglia Barbosa, José Gomes Pereira, Luciani Ester Tenani, Maria Luiza Braga,
Mariângela Rios de Oliveira, Márcia Cristina do Carmo, Marize M. Dall’Aglio
Hattnher, Michela Mitiko Kato M. de Souza, Olga Ferreira Coelho, Oto Araújo Vale,
Raquel Salek Fiad, Solange Aparecida Gonçalves, Tatiana Mazza da Silva, Waldemar
Ferreira Neto.
1. Infor mes da Presidência
1.1. Adequação da Associação ao novo Código Civil Br asileir o
O presidente do GEL informou aos presentes a adequação do estatuto do GEL ao novo
código civil brasileiro, em atendimento à lei 10.406/2002. Somente após o registro
efetivo do novo estatuto, em janeiro de 2008, foi possível à atual diretoria ter acesso à
conta bancária do GEL.
1.2. Reformulação do site da Associação
O presidente falou sobre a reformulação do site da associação, uma das propostas da
atual diretoria para tornálo mais acessível aos usuários, em especial aos associados.
Destacou a importância do novo site para a comunicação com os usuários do GEL e
também para o trabalho da diretoria, visto que cerca de 70% do novo sistema é
gerenciável pela própria diretoria, o que dispensa a suporte técnico constante do
programador. Acrescentou que a reformulação do site inclui a informatização da Revista
Estudos Lingüísticos, que está em fase de execução, e, posteriormente, a informatização
da Revista do GEL. Buscando criar identidade visual da associação, as três cores básicas
do GEL estão assim definidas: azul, para a identificação do site da associação, vermelha
para o site da Revista Estudos Lingüísticos, e amarela para o site da Revista do GEL.
1.3. Relatór ios administr ativos e financeiros da Tesour ar ia
A tesoureira do GEL, Anna Flora Brunelli, apresentou um relatório parcial dos gastos
feitos pela diretoria de outubro de 2007 a julho de 2008 e apresentou o saldo atual da
associação, de R$ 223.036,00. Ressaltou que o balancete total não poderia ser
apresentado ainda, pois as contas do seminário não haviam sido finalizadas.
2. Palavra dos membr os
2.1. Infor mes da Revista Estudos Lingüísticos
A professora Luciani Ester Tenani, presidente da Comissão Editorial da Revista Estudos
Lingüísticos, apresentou o novo site da revista, já com a publicação do volume 37 em
três números. O presidente informou que a diretoria atual, à semelhança da diretoria
anterior, fez novos contatos junto à CAPES, para discutir a questão do qualis da Revista
Estudos Lingüísticos, mas não obteve retorno. A professora Luciani complementou que
a revista não se manteve indexada em nenhuma base de dados, e todo o trabalho está

sendo feito para indexála e para obter novamente enquadramento no qualis. Por fim,
solicitou que se incluísse como item de pauta o retorno à política editorial anterior da
revista Estudos Linguísticos de se publicar apenas trabalhos apresentados nos
Seminários do GEL, permanecendo a avaliação dos trabalhos por pareceristas “ad hoc”.
2.2. Infor mes da Revista do GEL
A professora Alessandra Del Ré, editora responsável pela Revista do GEL, falou sobre o
lançamento do volume 4 (2), e sobre o trabalho da Comissão para elevar o qualis B a A.
A Comissão Editorial da Revista do GEL reuniuse durante o evento e discutiu a
implantação de um novo sistema informatizado de submissão de artigos, que já está
sendo elaborado pela atual diretoria.
2.3. Outras manifestações
A associada Raquel Salek Fiad falou sobre a necessidade de se enviar ao CEDAE toda a
documentação relativa ao GEL; sugeriu que na página do GEL seja colocado um link de
acesso ao CEDAE.
O associado Oto Araújo Vale propôs que fosse incluído um representante da UFSCar na
Comissão Editorial da Revista do GEL, assunto que foi incluído como item de pauta.
3. Aprovação da pauta
DELIBERAÇÃO: A pauta foi aprovada na íntegra com a inclusão dos itens: 7. Revista
do GEL: composição da Comissão Editorial e impressão da revista; 8. Revista Estudos
Linguísticos: proposta de política editorial.
4. Atas de assembléias anter ior es
DELIBERAÇÃO: Aprovadas as atas da Assembléia Geral de 2007, realizada em
26/07/2007, em Franca (55 o. Seminário do GEL), e da Assembléia Extraordinária,
realizada em 30/10/2007, em São José do Rio Preto, por ocasião da aprovação do novo
estatuto do GEL.
5. Situação de associados inadimplentes (parágrafo primeir o do ar tigo 9o.)
DELIBERAÇÃO: mediante a situação de inadimplência com a associação, a partir de
2008, associados que permanecerem inadimplentes por dois anos serão comunicados
sobre o atraso das anuidades e será dado um prazo para que efetue o pagamento das
anuidades atrasadas. Caso o pagamento não ocorra até a realização do Seminário do
GEL do ano seguinte, o associado será desligado e não poderá voltar a se associar por
dois anos, período que também deverá ser cumprido por associados que solicitarem
desligamento da associação. O ano de 2007 não será considerado na contagem desse
período.
6. Descar te/doação de bens patr imoniais da Associação (inciso V do artigo 13)
DELIBERAÇÃO: aprovado o descarte dos seguintes bens patrimoniais em estado
precário de uso: 01 fax, 01 computador e componentes e 01 impressora.
7. Revista do GEL: composição da Comissão Editor ial e impressão da r evista
DELIBERAÇÕES: (1) A composição da Comissão Editorial da Revista do GEL ficou
assim composta: Olga Ferreira Coelho (editora responsável, representante da USP),
Fabiana Cristina Komesu (representante da Diretoria do GEL), Alessandra del Ré
(representante da UNESP de Araraquara), Cristina Carneiro Rodrigues (representante da
UNESP de São José do Rio Preto), Gisele Cássia de Sousa (representante da UNESP de

São José do Rio Preto, em substituição ao representante da UNESP de Assis), Tânia
Alkmin (representante da UNICAMP), Flavia Bezerra de Menezes Hirata Vale
(representante da UFSCar) e Luciana Gimenez (representante da UNICID, IES privada).
(2) A Revista do GEL será publicada em versão on line, mas continuará a ser impressa
em número reduzido para o envio as bibliotecas.
8. Revista Estudos Linguísticos: proposta de política editorial.
DELIBERAÇÃO: A Revista Estudos Linguísticos publicará apenas trabalhos
apresentados nos Seminários do GEL, com a mesma política de seleção que já vinha
sendo adotada, revogando decisão da assembléia de 2004, que permitia que trabalhos
não apresentados em seminários do GEL fossem submetidos à revista Estudos
Lingüísticos.

