ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo

CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 14 combinado com o inciso III do artigo 20 do
Estatuto do GEL, CONVOCO todos os associados efetivos e em pleno gozo de
seus direitos estatutários para Assembleia Extraordinária, a ser realizada em 17
de julho de 2019, em primeira chamada, às 17h30, no Anfiteatro I do prédio do
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, câmpus da UNESP de São
José do Rio Preto, situado à Rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth,
em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Em não havendo quórum,
conforme determina o § único do artigo 16, a Assembleia realizar-se-á com
qualquer número de associados, em segunda convocação, após uma hora.

PAUTA
I.

PALAVRA DA DIRETORIA

1. Apresentação da decisão
II.

ORDEM DO DIA

1. Alteração do Estatuto do GEL: alteração do caput e do inciso III do artigo 14,
tendo em vista a aprovação, na assembleia de 2018, da realização de seminários
da associação a cada dois anos. Essa alteração, deverá ser orientada pelo que
se encontra no artigo 30 (ver estatuto em anexo).
Redação atual do artigo 14:
Art. 14 – A Assembleia Geral realizar-se-á, ordinariamente, uma vez por ano,
para:
I – serem apresentados os relatórios administrativo e financeiro da Diretoria;
II – discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Tesoureiro;
III – realizar as eleições para composição da nova Diretoria, quando for o caso.
Proposta de redação do artigo 14:
Art. 14 – A Assembleia Geral realizar-se-á, ordinariamente, a cada dois anos,
para:
I – serem apresentados os relatórios administrativo e financeiro da Diretoria;
II – discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Tesoureiro;
III – realizar as eleições para composição da nova Diretoria.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo

CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 14 combinado com o inciso III do artigo 20 do
Estatuto do GEL, CONVOCO todos os associados efetivos e em pleno gozo de
seus direitos estatutários para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em
17 de julho de 2019, em primeira chamada, às 19h00, no Auditório A do prédio
do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, câmpus da UNESP de São
José do Rio Preto, situado à Rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth,
em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Em não havendo quórum,
conforme determina o § único do artigo 16, a Assembleia realizar-se-á com
qualquer número de associados, em segunda convocação, após uma hora.

PAUTA
III.

PALAVRA DA DIRETORIA

1. Informes da secretaria
2. Relatórios administrativos e financeiros da Tesouraria
IV.

PALAVRA DOS MEMBROS

1. Informes da Revista Estudos Linguísticos
2. Informes da Revista do GEL
V.

APROVAÇÃO DE ATA: Reunião ordinária de 11 de julho de 2018.

VI.

ORDEM DO DIA

2. Definição de diretrizes da Associação, para os anos em que não houver
Seminários do GEL, que, por decisão de Assembleia, passam a ser bienais, em
anos ímpares.
2.1.
2.2.

Diretrizes para publicação dos números da revista Estudos Linguísticos
(ver propostas ao final)
Diretrizes para gestão financeira da associação (ver propostas ao final)

3. Eleição de nova diretoria da associação
3.1. Apresentação da diretoria
3.2. Eleição de nova diretoria
São José do Rio Preto, 24 de junho de 2019.
Luciani Tenani
Presidente do GEL

Propostas Iniciais para sugestões e/ou correções
1. Diretrizes para publicação dos números da revista Estudos Linguísticos no ano em
que não houver seminário do GEL
Problema: com a realização dos seminários do GEL a cada dois anos, não haverá
possibilidade de chamada anual de submissão de artigos à revista Estudos Linguísticos
(EL) que tenham sido apresentados nos seminários.
Possibilidades de encaminhamentos:
1.1. Manutenção do escopo da revista EL de publicar artigos que tenham sido
apresentados nos seminários do GEL, passando a ter duas chamadas de
submissão de artigos: uma nos meses subsequentes à realização do seminário
e outra no ano seguinte à realização do seminário.
1.2. Alteração do escopo da revista EL, passando a:
(i)
no ano de realização do seminário, a chamada de submissão de artigos
é feita aos participantes do seminário e
(ii)
no ano em que não há realização do seminário, serão publicados três
volumes temáticos, organizados por coordenadores de simpósios que
participaram do seminário no ano anterior. Para tanto, a Comissão
Editorial deverá adotar a seguinte sistemática:
a) consulta de interesse de coordenadores de Simpósios Convidados
em organizar os números temáticos da EL;
b) em havendo menos de três interessados, abre-se a a consulta a
coordenadores de Simpósios organizados;
c) em havendo mais de três coordenadores de Simpósios interessados
na organização de números temáticos, adefinição dos temas se dará
por meio de votação entre os conselheiros da EL;
d) a avaliação dos artigos submetidos aos números temáticos
obedecerá às mesmas regras dos números regulares e será
coordenada pelos organizadores, sob supervisão do editor chefe da
EL.
2. Diretrizes para gestão financeira da associação no ano em que não houver
seminário do GEL
Problema: com a realização dos seminários do GEL a cada dois anos, haverá queda
de arrecadação de recursos financeiros (pagamento de inscrições e de anuidades
ajudam a manutenção financeira da associação), afetando o pagamento de despesas
fixas da associação, como contador, contribuições fiscais, gerenciador da hospedagem
das revistas e do site da associação. O gasto com a secretaria diminuiria, mas não
cessaria nesse ano em que o seminário não se realizaria.
O gasto mensal de manutenção da associação é, em média: R$6.000,00.
Possibilidades de encaminhamentos:
2.1.
Realização de evento em novo formato a fim de gerar receita à associação
nos anos em que não houver seminário.
Sugestão: Escola Avançada de Estudos Linguísticos.

Definição (a cargo da diretoria) de três a quatro temas sobre os quais haveria
cursos ministrados por pesquisadores internacionais e nacionais destinados à
formação de pós-graduandos. Eventualmente, os cursos poderiam atender a
critérios da CAPES para ser firmada parceria entre o GEL e os programas de
pós-graduação das universidades paulistas. Essa proposta recupera o espírito
inicial dos seminários de fomentar a formação de pesquisadores sobre
linguagem em todo o estado de São Paulo.
2.2.

Aumento dos valores das anuidades que passariam a ser definidas de modo
a cobrir todos os custos da associação.
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ATA DA 33º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO GRUPO DE ESTUDOS
LINGUÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – GEL – REALIZADA EM 11 DE
JULHO DE 2018, NO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, LETRAS E CIÊNCIAS
EXATAS, UNESP, CÂMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP). - - - - - - - - - -
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Às dezenove horas e trinta minutos do dia 11 de julho de 2018, no Auditório A, do Prédio
Central do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, câmpus de São
José do Rio Preto (SP), realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Grupo de Estudos
Linguísticos do Estado de São Paulo (GEL), CNPJ 58.104.183/0001-75, com a seguinte
pauta: 1. Informes da Diretoria: 1.1. Informes da Secretaria; 1.2. Relatórios
administrativos e financeiros da Tesouraria; 1.3. Informes sobre comemoração dos 50
anos do GEL. 2. Palavra dos membros: 2.1. Informes da Revista Estudos Linguísticos;
2.2. Informes da Revista do GEL. 3. Ordem do dia: 3.1. Aprovação da Ata da
Assembleia Geral Ordinária de 2017, realizada na Faculdade de Ciências e Letras de
Assis, UNESP, durante o 65º Seminário do GEL; 3.2. Alteração da periodicidade da
realização dos seminários do GEL, de anual para bianual, a partir de 2019. Estiveram
presentes na Assembleia os membros da Diretoria, gestão 2017-2019, a saber: Luciani
Tenani (presidente), Claudia Zavaglia (vice-presidente), Edson Rosa Francisco de Souza
(tesoureiro), Suzi Marques Spatti Cavalari (secretária), a secretária contratada Lilian
Maria da Silva e os associados: Raquel Salek Fiad, Rosana do Carmo Novaes Pinto,
Fabiana Cristina Komesu, Matheus Nogueira Schwartzmann, José Bento Vidal Neto,
Enio Sugiyama Junior, Sírio Possenti, Diana Luz Pessoa de Barros, Sandra Denise
Gasparini Bastos, Anna Flora Brunelli, Luciane de Paula, Natasha Ribeiro de Oliveira,
Ana Beatriz Barissa, Daniel Mazzaro Vilar de Almeida, Elias Ribeiro da Silva, Gisele
Cássia de Sousa, Sebastião Carlos Leite Gonçalves, Taísa Peres de Oliveira, Michel
Gustavo Fontes, Fábio Fernando Lima, José Roberto Prezotto Júnior, Marize Mattos DallAglio Hattnher, Angel Corbera Mori, Alfredo Vital Oliveira, Marcelo Modulo, Carlos
Eduardo Mendes de Moraes, Erotilde Goreti Pezatti, Roberto Gomes Camacho, Renato
Rodrigues Pereira, Thierry Delmond. Verificado que não houve a presença, na assembleia
em primeira convocação, a maioria dos associados, foi aguardado o transcorrer de uma
hora para início da Assembleia Geral, em respeito ao Artigo 16, parágrafo único
“Qualquer assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos
associados e, em segunda convocação, após uma hora, com qualquer número”, do
Estatuto da Associação. Durante esse período, a presidente do GEL, professora Luciani
Tenani, solicitou a autorização dos presentes para apresentar informes relacionados às
ações comemorativas dos 50 anos do GEL. Os presentes concordaram por unanimidade
com a solicitação. A presidente, após agradecer a presença dos associados, iniciou sua
fala com a apresentação do hotsite dos 50 anos do GEL: https://www.gel.org.br/50anos/.
A professora Luciani Tenani informou que o site permanecerá publicado durante o ano
comemorativo e que a sua confecção foi realizada a partir de uma plataforma gratuita,
não acarretando, dessa forma, em custos extras para a Associação. O site contempla
quatro eixos principais: história, memórias, desafios, e de perto, de longe. De maneira
breve, a presidente explicou o projeto de cada eixo. Em História, a proposta é a de
reconstruir a história de meio século do GEL e, para tanto, a professora Luciani esclareceu
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que esse trabalho está sendo desenvolvido em parceria com o CEDOCH (Centro de
Documentação em Historiografia Linguística), da USP, e agradeceu na pessoa de Ênio
Sugiyama Júnior (USP/CEDOCH), presente na Assembleia, o trabalho em
desenvolvimento. No eixo Memórias, a proposta é a de reunir depoimentos (em diferentes
mídias) de todas as diretorias que estiveram à frente do GEL. A professora Luciani Tenani
convidou os ex-presidentes e, no caso daqueles que já faleceram, outro membro da
diretoria a responder duas perguntas previamente elaboradas. A presidente informou que
alguns ex-presidentes já haviam respondido ao seu pedido e mostrou brevemente as
postagens aos presentes na Assembleia. No eixo Desafios, a proposta da Associação é
ouvir os coordenadores de pós-graduação de programas de Linguística e de Linguística
Aplicada das universidades públicas do Estado de São Paulo, as quais têm a missão de
conduzir o GEL. As perguntas aos coordenadores têm o propósito de vislumbrar o cenário
futuro de atuação da Associação e sua relevância para o fomento da pós-graduação. Por
fim, a presidente apresentou o eixo De perto, de longe, o qual tem a proposta de ouvir as
lembranças da comunidade em relação à participação e à experiência adquirida em
seminários anteriores. Após a apresentação das ações comemorativas dos 50 anos do
GEL, a professora Luciani Tenani abriu a palavra para que os presentes manifestassem
dúvidas e/ou comentários sobre o projeto de comemoração dos 50 anos do GEL.
Verificado o horário de vinte horas e trinta minutos, constatou-se que foi atendido o artigo
16 do estatuto, e foi dado início à Assembleia Geral. A presidente propôs, após aprovação
da pauta, a inversão de itens, indicando que fosse discutida, em primeiro lugar, a alteração
da periodicidade de realização dos Seminários do GEL, passando de anual para bianual.
A inversão de itens da pauta foi aprovada e o item 3.2 passou a ser o item 1 da pauta. - --------------------------------
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1. A professora Luciani Tenani salientou que a atual sobrecarga de trabalho na
universidade aliada às muitas demandas de organização do seminário tem se mostrado
um desafio à continuação da Associação, pois novos professores relutam em assumir o
compromisso com o GEL, sabendo que deverão encabeçar a organização de dois
seminários em anos consecutivos. Decorrente dessa situação, a atual presidente propôs
que os seminários do GEL passassem a ocorrer a cada dois anos a partir de 2019, após a
Associação completar 50 anos. A professora Rosana do Carmo Novaes Pinto, expresidente do GEL na gestão 2013-2015, apoiou a mudança de periodicidade do
seminário e reforçou a dificuldade em aliar o trabalho de organização do seminário com
o trabalho na universidade. Após a expressão favorável da professora Rosana do Carmo
Novaes Pinto (UNICAMP), a presidente, Luciani Tenani, abriu espaço para
manifestações contrárias à mudança de periodicidade. Não havendo manifestações, o
professor Sírio Possenti (UNICAMP) acrescentou, em favor da mudança, que atualmente
há eventos anuais em diferentes universidades públicas paulistas que poderiam suprir o
trabalho de abrigar trabalhos de alunos de graduação e pós-graduação, o qual durante
muitos anos foi realizado pelo GEL. A presidente acolheu o argumento do professor Sírio
Possenti e ponderou que, no intervalo entre os seminários, a Diretoria que assumirá
poderá propor outras atividades como, por exemplo, reunião de grupos de pesquisa ou
escola de estudos linguísticos. Ou seja, poderão ser planejadas outras atividades
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importantes para os associados, que não são realizadas em decorrência do volume de
trabalho decorrente da organização do seminário. A professora Marize Mattos Dall-Aglio
Hattnher (UNESP-SJRP) também expressou seu apoio à mudança na periodicidade e
sugeriu que os seminários do GEL passassem a ocorrer em anos pares, uma vez que os
congressos da ABRALIN ocorrem em anos ímpares. A presidente ponderou que essa
decisão ficará a cargo da Diretoria que assumir a Associação em 2019. Houve
questionamento por parte de um associado sobre a questão financeira da Associação no
ano em que não ocorrer o seminário, pois muitos associados fazem o pagamento da
anuidade apenas para participar de seminários. A presidente retomou a proposta de haver
atividades alternativas no ano de intervalo entre os seminários e citou ações realizadas
pela ABRALIN como exemplos de ações para manutenção financeira da Associação. A
professora Sandra Denise Gasparini Bastos (UNESP-SJRP) questionou qual seria o
destino da Revista Estudos Linguísticos, uma vez que a revista é alimentada pelos artigos
originados de trabalhos apresentados nos seminários anuais. Sobre essa questão, a
professora Luciani Tenani propôs que o futuro da revista fosse pensado a partir da decisão
final de mudança ou não da periodicidade do evento, porém, destacou que a revista pode,
por exemplo, continuar publicando os trabalhos apresentados no seminário e, nos anos de
intervalo, podem ser propostos números temáticos a partir das atividades complementares
que venham a ser desenvolvidas. Ainda sobre a continuidade da Revista Estudos
Linguísticos, a professora Diana Luz Pessoa de Barros (USP, Mackenzie) sugere, caso o
evento venha a se tornar bianual, que os trabalhos apresentados no seminário do GEL
sejam publicados em dois números distintos, sendo um número por ano. O professor Sírio
Possenti sugeriu que a periodicidade fosse votada e, a partir do resultado, fossem pensadas
e discutidas, em Assembleias futuras, as consequências da decisão para a Revista Estudos
Linguísticos e para o recolhimento da taxa de anuidade. A presidente do GEL acolheu o
encaminhamento e perguntou se mais alguém gostaria de ter a palavra e, não havendo
nenhuma manifestação, deu início à votação sobre a mudança de periodicidade do
seminário do GEL de anual para bianual, a partir de 2019. Foram 28 votos favoráveis à
mudança, nenhum voto contrário e duas abstenções. Portanto, foi decidido que os
seminários do GEL passarão a ocorrer a cada dois anos. A mudança será implementada
após o evento comemorativo de 50 anos da Associação, que será realizado em 2019.
Decidida a periodicidade dos seminários do GEL, retomou-se a pauta passando aos
informes da Diretoria. A presidente do GEL passou a palavra à secretária Suzi Marques
Spatti Cavalari, para condução dos informes da secretaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2.1. Informes da secretaria. A secretária iniciou sua fala apresentando as mudanças que a
Diretoria da gestão 2017-2019 adotou em relação aos pagamentos (anuidade e inscrição)
e modalidades de apresentação de trabalhos. Em atenção à situação de crise econômica
enfrentada pelo país, tanto os valores de anuidade quanto de inscrição foram revistos.
Foram propostos lotes de pagamento em diferentes momentos do período de inscrição de
modo que, quanto antes o participante realizasse os pagamentos, mais barato seria o valor
pago. A secretária informou que os lotes de pagamentos foram ajustados, também, em
função da categoria do participante (aluno de graduação, aluno de pós-graduação,
docente/pesquisador). Assim, alunos de graduação pagaram valor menor que os de pós-
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graduação e esses, por sua vez, pagaram valor menor que docentes e pesquisadores. Outra
mudança adotada pela atual Diretoria foi a inclusão da nova modalidade de apresentação
de trabalhos, denominada simpósio de convidados, cuja temática foi escolhida pela
Diretoria e contou com a coordenação de um docente convidado. Com base nos dados
gerados pelo sistema da Associação, a secretária informou aos presentes o número de
inscritos no 66º Seminário: foram 610 participantes, divididos em 83 ouvintes e 527 com
apresentação de trabalho. Em relação às modalidades de apresentação de trabalho, os
números foram os seguintes: (i) 53 em painel; (ii) 248 em comunicação individual; (iii)
74 em simpósio proposto; (iv) 131 em simpósio de convidados. A professora Suzi
Marques Spatti Cavalari e a secretária Lilian Maria da Silva ressaltaram os problemas
enfrentados com o sistema de gerenciamento do GEL, dentre eles: (i) demora na
adaptação do sistema às novas diretrizes para pagamento e à nova modalidade de
apresentação de trabalho (simpósio de convidados); (ii) dificuldade na diferenciação nas
formas de simpósios (simpósio proposto e simpósio de convidados); (iii) inscrição de
coautores; (iv) geração de arquivos para produção do Caderno de Resumos; (v) envio de
e-mail marketing e (vi) geração das guias de pagamentos de anuidade e inscrição. O
professor Marcelo Modolo (USP) relatou problemas semelhantes que enfrentou com o
mesmo sistema de gerenciamento no período em que atuou como editor da Revista
Estudos Linguísticos. O professor ressaltou a demora na resolução de problemas por parte
dos responsáveis pela empresa prestadora do serviço. A professora Luciane de Paula
(UNESP-Assis), presidente do GEL na gestão 2015-2017, também reforçou a descrição
dos problemas do sistema de gerenciamento, destacando como eles ampliaram a carga de
trabalho da diretoria na organização dos seminários. A professora Suzi Marques Spatti
Cavalari agradeceu os relatos de experiência dos colegas e ressaltou a relevância da busca
de solução para os problemas enfrentados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2.2. Relatórios administrativos e financeiros da Tesouraria. O professor Edson Rosa
Francisco de Souza, tesoureiro do GEL, relatou o alto valor pago mensalmente à antiga
empresa de gerenciamento do sistema do GEL e ponderou sobre a baixa qualidade do
serviço prestado. Após avaliar o investimento anual financeiro feito no serviço de
manutenção do sistema então vigente, o tesoureiro anunciou a contratação de uma
empresa para desenvolvimento de um novo site e de um sistema de gerenciamento de
dados. O professor Edson Rosa Francisco de Souza ressaltou que o valor anual pago, por
meio de mensalidades, à empresa que prestava serviço, à época, pagaria todo o
desenvolvimento do novo site e do sistema de gestão da Associação e o valor mensal
cobrado pela nova empresa contratada para a manutenção do sistema cairia para menos
da metade do valor pago mensalmente naquela data. Portanto, foi ressaltada que a decisão
de mudar a empresa de gerenciamento proporcionaria benefícios para melhorar os
serviços prestados aos associados e, ainda, para reduzir gastos, favorecendo
financeiramente a Associação. O tesoureiro também apresentou as entradas (R$
245.927,59) e as despesas (R$ 214.418,76) do GEL desde a posse da Diretoria até o mês
de realização do 66º Seminário. As entradas de recursos da associação se deram por: (i)
anuidades e inscrições; (ii) auxílios recebidos de agências de fomento (FAPESP e CNPq)
para realização do 66º Seminário e (iii) doações de editoras para participação no evento.
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Os custos foram organizados em quatro categorias: (i) recursos humanos; (ii) serviços de
terceiros; (iii) encargos e tributos e (iv) despesas gerais. O professor Edson Rosa
Francisco de Souza informou o saldo bancário do GEL (R$ 231.699,24), na conta do
Banco do Brasil, tendo em consideração o valor em conta corrente, fundo curto prazo e
CDB. Ele explicitou a necessidade de contratação de serviço de e-mail marketing, uma
vez que esse serviço se mostrou ineficiente por parte da empresa de gerenciamento do
sistema do GEL. Desse modo, a empresa E-goi foi contratada para essa atividade. - - - - -
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3.1. Informes da Revista Estudos Linguísticos (EL). O professor Carlos Eduardo Mendes
de Moraes (UNESP-Assis), editor chefe da Revista EL, informou que o Qualis B2 foi
mantido e mencionou que a participação de pareceristas tem se mostrado problemática à
administração da revista, pois apesar de a EL contar com mais de 300 pareceristas
cadastrados, há áreas temáticas carentes de avaliadores. O editor salientou que poucos
artigos têm sua avaliação concluída com base nos dois primeiros pareceres emitidos pelos
pareceristas designados, fato que aumenta o número de envolvidos necessários, seja por
necessidade de uma terceira avaliação, seja pela desistência (às vezes tardia) de um dos
dois pareceristas designados em emitir o parecer solicitado. O editor salientou que, apesar
das dificuldades em encontrar pareceristas em determinadas áreas, o rigor nas avaliações
foi priorizado. Na constituição do corpo de pareceristas, o professor Carlos Eduardo
Mendes de Moraes salientou e agradeceu o esforço da Diretoria anterior do GEL no
empenho em conseguir novos avaliadores. Para composição do número 47, foram
recebidas 96 submissões, que demandaram 237 pareceres de 215 pareceristas. Serão
publicados 70 artigos, entre os meses de setembro e outubro de 2018. O editor informou
que ainda há sete artigos em avaliação para a publicação do número 47 da Revista. Ainda
sobre o número 47, o editor informou que, a pedido das diretorias de Assis (anterior) e de
São José do Rio Preto (atual), os artigos publicados virão com o ORCID do autor
informado, tendo em vista ser esse um dos critérios para indexação em algumas bases.
Nesse aspecto, o editor avaliou que a Revista está caminhando para ser mais bem
avaliada, embora reconheça que, devido ao volume de artigos publicados pela revista,
essa implantação de inclusão de ORCID tende a ser lenta. Ele ainda destacou que desde
2016 tem sido feito um trabalho intensivo para que os professores convidados do
seminário enviem seus textos para publicação na Revista. Para encerrar sua apresentação,
o professor Carlos Eduardo Mendes de Moraes mencionou o cadastro no site da Revista
de todas as edições, desde 1978, da Estudos Linguísticos. Atualmente, encontram-se
cadastrados os números publicados a partir de 2011. O editor salientou que a falta de
cadastro de todas as publicações é, de certa forma, um impedimento para que os critérios
de avaliação de indexadores sejam plenamente contemplados. Porém, o editor reconheceu
o alto custo que esse cadastro demandaria e recomendou que fosse feito um planejamento
para que a inclusão de números anteriores na nova plataforma seja feita aos poucos. - - -
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3.2. Informes da Revista do GEL. O professor Matheus Nogueira Schwartzmann
(UNESP-Assis) informou que esteve na Comissão Editorial da Revista do GEL desde
2016, na função de coeditor, e desde a saída da professora Flávia Bezerra de Menezes
Hirata Vale (UFSCar) da função de editora, no primeiro semestre de 2017, assumiu a
função de editor chefe. O professor Matheus Nogueira Schwartzmann apresentou o desejo
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de formalizar a função de um coeditor junto à Revista e anunciou que, ao longo do ano
seguinte, a Comissão pretendia atualizar a política editorial da Revista, reavaliando os
critérios para a sucessão de editores, e explicitando os critérios relativos ao período de
permanência de cada membro da Comissão. Como parte das mudanças já implementadas,
o editor mencionou a inclusão de um número temático na Revista do GEL, que contou
com a participação de um editor externo na coordenação desse número. Além disso, para
proposição do número temático foi solicitado um coeditor estrangeiro, visando, assim, à
internacionalização da Revista, com baixo custo financeiro. A avaliação do editor sobre
esse número temático foi bastante positiva e considerou que deve ser uma ação a ser
mantida. Ele ainda assinalou que pretende discutir a possibilidade de ser realizado em
2019 um número temático, com o intuito de comemorar os 50 anos do GEL. Sobre a
possibilidade de concretização desse número temático, ponderou que, devido à
necessidade de ser feita uma chamada aberta à submissão, há o receio de receber artigos
que pouco contribuam à história da Associação. Por essa razão, o editor informou que
serão pensadas alternativas, as quais pretende apresentar na próxima assembleia, em
2019. A respeito do ORCID, o editor mencionou que essa informação é um campo
opcional no momento da submissão dos artigos e avaliou implementar, com os demais
responsáveis pela Revista, a opção de o ORCID passar a ser uma informação obrigatória.
Entretanto, informou que a empresa de editoração fará a inserção manual do ORCID no
próximo número da revista. O editor relembrou que as submissões à Revista do GEL são
em fluxo contínuo e desde 2016 tem publicado três números de um volume por ano. Em
2017, a revista recebeu 116 submissões e, considerando que não se trata de trabalhos
apresentados em Seminário do GEL, os números de trabalhos recebidos pela Revista do
GEL são bastante compatíveis com o número de submissões recebidas pela Revista
Estudos Linguísticos. Para avaliação dos 116 artigos, foram necessários em torno de 300
pareceristas, já que se busca enviar somente um artigo para cada avaliador. O editor
também reforçou a dificuldade de se encontrarem pareceristas para a Revista do GEL,
sendo parte da explicação para essa dificuldade a sobrecarga de trabalho em que se
encontram os professores das universidades. Encerrando os informes, o professor
Matheus Nogueira Schwartzmann tratou dos custos, avaliando que a Revista do GEL é
menos custosa, pois não arca com a contratação de um secretário. O editor também julgou
como bastante positivo o trabalho feito pela empresa Letraria que, além da editoração dos
artigos, tem se responsabilizado pela colocação do sumário no ar, por um valor
relativamente baixo considerado o trabalho que a tarefa requer. Essa nova tarefa de
responsabilidade da Letraria amenizou o trabalho do editor e da Comissão Editorial, pois
agilizou-se a avaliação do número pronto e, por consequência, a publicação. - - - - - - - -

37
38
39
40
41
42
43

4.1. Aprovação da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 2017, realizada no dia 06 de
julho na Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, em Assis, durante o 65º Seminário
do GEL. A presidente do GEL procedeu à leitura da Ata, a qual, na sequência, foi
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
a professora Luciani Tenani, presidente do GEL, agradeceu a todos os presentes e
declarou encerrada, às vinte e uma horas e trinta minutos, a 33ª. Assembleia Geral
Ordinária. Eu, Suzi Marques Spatti Cavalari, secretária, lavrei a presente ata, a qual, após
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lida e aprovada, será assinada pela senhora presidente e por mim. São José do Rio Preto,
onze de julho de dois mil de dezoito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Luciani Tenani (Presidente do GEL)
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Suzi Marques Spatti Cavalari (Secretária do GEL)
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