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Recife, novembro de 2017

CARO(A) AssOCIAdO(A),
 

Em 2017, comemoramos as quatro décadas de existência do GELNE. Desde sua criação em 
1977, a Associação tem prestado grandes serviços à comunidade científica, no que concerne à 
divulgação de resultados de pesquisadores brasileiros, ao intercâmbio de ideias e instituições 
nacionais e internacionais e à contribuição para as políticas de formação de professores. Em 40 
anos, muitos avanços foram conquistados pelas diretorias anteriores no que se refere à políti-
ca de manutenção dos associados, à modernização dos sistemas de inscrições e à atualização 
do sistema financeiro do GELNE. 

Baseado nos avanços conquistados até o momento e seguindo o nosso princípio de trans-
parência, chegou a hora de compartilhar com você o relatório dos anos 2015, 2016 e 2017 da 
gestão da nossa diretoria – Por um Nordeste Plural. Neste relatório, detalhamos as atividades 
realizadas ao longo desses últimos três anos e mostramos os principais avanços e desafios 
enfrentados por nossa equipe.

Cleber Ataíde
Presidente do GELNE
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2015

Em 2015, a Diretoria assumiu o compromisso de implantar as ações de interiorização En-
contro das Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino. O evento ocorreu com êxito na Unidade 
Acadêmica de Garanhuns da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Participaram do en-
contro, mais de 500 participantes oriundos das várias regiões do País e instituições. No evento, 
oferecemos aos congressistas uma ampla programação de atividades.

Com incentivos do Ledoc, Laboratório de edição e documentação linguística de Pernambu-
co e do Emidi, Grupo de estudos em Educação e Mídias Digitais da UFRPE/UAST, coordenados 
respectivamente pelos professores Cleber Ataíde e Daniel Figueiredo, estudantes do curso de 
Sistemas da Informação e de Letras da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST/UFRPE) 
desenvolveram aplicativo inédito na área de Letras capaz de divulgar programações e agendas 
de congressos científicos.

NA mídIA:

•	 UAG	recebe	VI	Encontro	de	Ciências	da	Linguagem	Aplicadas	ao	Ensino
•	 Estudantes	de	Serra	Talhada	desenvolvem	aplicativo	para	eventos	na	área	de	Le-

tras	

http://www.ufrpe.br/br/content/uag-recebe-vi-encontro-de-ci�ncias-da-linguagem-aplicadas-ao-ensino
http://www.ufrpe.br/br/content/estudantes-de-serra-talhada-desenvolvem-aplicativo-para-eventos-na-%C3%A1rea-de-letras
http://www.ufrpe.br/br/content/estudantes-de-serra-talhada-desenvolvem-aplicativo-para-eventos-na-%C3%A1rea-de-letras
https://www.facebook.com/VI-ECLAE-403924533149180/
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NOssOs NúmEROs ACAdêmICOs

ATIVIDADES ACADêMICAS

02 conferências

16 mesas-redondas

11 minicursos

12 sessões coordenadas

61 sessões de comunicações individuais

02 sessões de apresentação de pôsteres

04 apresentações culturais

01 criação do primeiro aplicativo do Gelne

01 publicação dos Anais eletrônicos

01 caderno de resumos

01 edição especial da Revista do Gelne - ECLAE

PubLICAçõEs:

Anais eletrônicos: 
•	 gelne.com.br/anais.php	

Caderno de resumos: 
•	 gelne.com.br/arquivos/VI-ECLAE-Livro-de-Resumos.pdf

Edição especial da Revista do Gelne - Eclae: 
•	 periodicos.ufrn.br/gelne/issue/view/566

http://gelne.com.br/anais.php
http://gelne.com.br/arquivos/VI-ECLAE-Livro-de-Resumos.pdf
https://periodicos.ufrn.br/gelne/issue/view/566 
http://gelne.com.br/arquivos/VI-ECLAE-Livro-de-Resumos.pdf
https://periodicos.ufrn.br/gelne/issue/view/566
gelne.com.br/anais.php
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RECEITAs E dEsPEsAs 

RECEitAs
Saldo Janeiro/2015 (Gestão UFRN) .............................................................................. R$ 17.757,24
Recursos do CNPq ............................................................................................................ R$ 10.000,00
Recursos do CAPES ........................................................................................................... R$ 35.000,00
Recursos da FACEPE ......................................................................................................... R$ 20.000,00
Taxa de anuidade e Inscrições no ECLAE .................................................................... R$ 80,414,63
Contribuições de editoras ................................................................................................... R$ 600,00
total .................................................................................................................................. R$ 163,771,87

DEspEsAs 
Hospedagem e alimentação (doc1) ........................................................................... R$ 20.729,17
Passagens para 38 professores (doc2) ..................................................................... R$ 16.729,13
Suporte e manutenção de site (doc3) .......................................................................... R$ 23.534,62
Diagramação e editoração dos Anais (doc4) .............................................................. R$ 6.820,00
Confecção de bolsas/camisas (doc5) ......................................................................... R$ 11.742,26
Serviços gráficos (doc6) .................................................................................................... R$ 3.197,26
Serviços de arte e diagramação (doc7) ........................................................................ R$ 2.600,00
Serviços de cartório (doc8) ................................................................................................. R$ 158,40
Material de consumo (doc9) ........................................................................................... R$ 1.059,44
Serviço de alimentação para coffee (doc10) ............................................................... R$ 8.000,00
Serviço de decoração/equipamento (doc11) ............................................................. R$ 7.500,00
Serviço de som/equipamento (doc12) .........................................................................R$ 1.000,00
Cachê das apresentações culturais (doc13) ............................................................... R$ 1.500,00
Custos e taxas bancárias (doc14) ................................................................................ R$ 12.940,00
Isenção de inscrições (doc15) ........................................................................................ R$ 3.000,00
total .................................................................................................................................. R$ 120.570,58 
 
RELAção RECEitA x DEspEsAs (2015)
total de receitas ........................................................................................................... R$ 163,771,87
Total de despesas ........................................................................................................... R$ 120.570,58
saldo ................................................................................................................................... R$ 43.201,29
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2016

O ano de 2016 foi marcado pelos desafios de organizar a XXVI Jornada do GELNE em Recife, 
iniciar o projeto de comemoração dos 40 anos da Associação e requalificar a Revista do Gelne.

Em outubro, no Hotel Golden Tulip, 1.300 participantes estiveram presentes na Jornada 
bianual. Além do Norte e Nordeste, diversas regiões do País e do exterior estiveram represen-
tadas. Houve a participação de pesquisadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Chile 
e Argentina.

 Em parceria com a UFRN, todas as edições (2000 a 2015) da Revista	do	Gelne foram edita-
das na plataforma digital para dar início à primeira etapa de requalificação do períodico. Com 
a mudança da política editorial, a Revista passou a ter indexadores nacionais e internacionais. 

Em	acordo	com	a	Parábola	Editorial, os associados puderam resgatar o valor da anuidade 
2016 para aquisição de livros na área de Letras e Linguística. 

https://periodicos.ufrn.br/gelne
https://periodicos.ufrn.br/gelne
https://www.facebook.com/26gelne/photos/a.183871768650358.1073741828.183799215324280/250450988659102/?type=3&permPage=1
http://www.gelne.com.br/galerias.php?galeria=1
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O projeto Rumo aos 40 anos foi lançado em 2016 para garantir atividades de comemoração 
durante o ano das quatro décadas da Associação. Ainda, em 2016, homenagens foram reali-
zadas aos ex-dirigentes Gelne e o painel da Linha	do	tempo foi inaugurado com o objetivo de 
resgatar a memória visual da Associação. 

NOssOs NúmEROs ACAdêmICOs

AtiviDADEs ACADêmiCAs

02 conferências

21 mesas-redondas

12 minicursos

51 simpósios temáticos

85 sessões de comunicações em simpósios temáticos

72 sessões de comunicações individuais

110 apresentações de pôsteres

08 apresentações culturais

01 publicação dos Anais eletrônicos em formato de E-book

http://www.gelne.com.br/images/galeria-fotos/004.jpg
https://youtu.be/fwOHkFLN51Y
http://www.gelne.com.br/galerias.php?galeria=1
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RECEITAs E dEsPEsAs 

RECEitAs
Recursos da CAPES ......................................................................................................... R$ 67.500,00
Taxa de anuidade ............................................................................................................ R$ 44.000,00
Taxa de inscrições da XXVI Jornada .......................................................................... R$ 180.000,00
Contribuições de editoras ................................................................................................ R$ 1.500,00
total .................................................................................................................................. R$ 293.000,00

DEspEsAs 
Hospedagem (doc1) ......................................................................................................... R$ 37.018,80
Diárias e alimentações (doc2) ....................................................................................... R$ 41.194,02
Passagens (doc3) .............................................................................................................. R$ 32.847,28
Diagramação, editoração e projeto de arte (doc4) .................................................. R$ 17.851,81
Confecção de bolsas/camisas (doc5) .......................................................................... R$ 21.331,00
Serviços gráficos (doc6) ................................................................................................... R$ 11.725,81
Serviços de equipamento (doc7) .................................................................................. R$ 34.700,00
Serviços de cartório (doc8) ............................................................................................... R$ 2.500,00
Serviços de contabilidade (doc9) .................................................................................... R$ 4.400,00
Taxa de imposto de renda (doc10) ................................................................................. R$ 2.500,00
Material de consumo (doc11) .......................................................................................... R$ 3.511,15
Serviço de alimentação para coffee (doc12) ................................................................ R$ 9.000,00
Serviço de transporte (doc13) ......................................................................................... R$ 4.600,00
Cachê das apresentações culturais (doc14) ................................................................ R$ 2.200,00
Seviços de locação de salas (doc15) ............................................................................. R$ 16.097,50 
Isenção de inscrições para alunos (doc16) .................................................................. R$ 9.600,00
Serviços e taxas bancárias (doc17) ............................................................................... R$ 21.600,00
total .................................................................................................................................. R$ 272.407,11 
 
Relação receita x despesas (2016)
Total ................................................................................................................................... R$ 293.000,00
Total de despesas ........................................................................................................... R$ 272.407,11 
saldo ................................................................................................................................... R$ 20.592,89
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2017

GELNE teve início em 15 de junho de 1977, na Universidade Federal da Paraíba. Sendo 
assim, o ano 2017 tem um significado especial para a Associação, porque marca o início da 
comemoração dos seus 40 anos de existência. 

Considerando esse momento especial para a área de Linguística, Letras e Artes do Norte 
e Nordeste, a atual diretoria lançou a Jornada	comemorativa	dos	seus	40	anos, um congresso 
organizado de forma itinerante pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em 
parcerias com outras instituições de ensino superior. O primeiro evento comemorativo acon-
teceu em Recife, em junho de 2017. Na ocasião, conseguimos reunir mais de 600 congressistas 
oriundos de diversas regiões do país que participaram ativamente das 02 conferências, 10 me-
sas-redondas, 17 minicursos, 27 simpósios temáticos e mais de 100 apresentações em formato 
de pôster.

Olhando para frente, marcamos, em 2017, o início dos próximos 40 anos do GELNE. Serão 
anos de muitos desafios e muitas conquistas. Daqui por diante, outros escreverão a história. 
Nossa diretoria tem dado continuidade ao trabalho das gestões anteriores e obtendo conquis-
tas que deixaremos como legado à Associação. No eixo acadêmico-cultural, conseguimos:

1) Adequar os parâmetros da Revista do GELNE para Qualis B1, antes era B4
2) Disponibilizar, em acervo digital, a produção do GELNE dos últimos 15 anos; 
3) Criar uma nova identidade visual em parceria com a Pipa Comunicação;
4) Encaminhar um mapeamento das pesquisas em Letras e Linguística realizadas no 

Nordeste para produção de uma obra de referência sobre as áreas de maior atuação 
no Nordeste; 

http://jornada40.gelne.com.br/dezembro/
http://www.gelne.com.br
http://www.gelne.com.br/galerias.php?galeria=2
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5) Organizar, atualizar e digitalizar em plataforma digital a documentação e o registro 
das ações acadêmicas da Associação. 

6) Propor uma política de diálogo com a Pós-graduação em Letras e Linguística do 
Nordeste.

No eixo administrativo, conseguimos: 

7) Atualizar e modernizar o banco de dados do GELNE, a fim de garantir a conservação 
das informações e o histórico de participações dos associados; 

8) Atualizar, do ponto de vista jurídico e administrativo, o Estatuto do GELNE;
9) Estabelecer convênio com o NEPEL/UFPE para garantir mais acessibilidade para as 

pessoas surdas nas atividades do Gelne em 2017 e 2018;

10) Apresentar um modelo mais transparente e modernizado da gestão dos recursos 
financeiros oriundos das taxas de anuidade, inscrição e rubrica das instituições de 
fomento.

https://www.facebook.com/26gelne/videos/490088648028667/
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NOssOs NúmEROs ACAdêmICOs

AtiviDADEs ACADêmiCAs DA JoRNADA Dos 40 ANos Em RECifE

02 conferências

10 mesas-redondas

12 minicursos

27 simpósios temáticos

46 sessões de comunicações em simpósios temáticos

129 apresentações de pôsteres

08 apresentações culturais

01 publicação dos Anais eletrônicos em formato de E-book

PubLICAçÃO:

Anais eletrônicos: 
•	 gelne.com.br/anais.php	

RECEITAs E dEsPEsAs 

RECEitAs
Saldo Janeiro/2017 ................................................................................................................ 45.794,18
Recursos do CAPES ........................................................................................................... R$ 48.750,00
Recursos do CNPq ............................................................................................................ R$ 35.000,00
Taxa de anuidade ............................................................................................................. R$ 15.000,00
Taxa de inscrições da Jornada 40 anos Recife ........................................................... R$ 62.870,00
Contribuições de editoras ................................................................................................. R$ 600,00
Vendas de itens Gelne ...................................................................................................... R$ 1.100.00
total ................................................................................................................................. R$ 165.320,18

http://gelne.com.br/anais.php
http://gelne.com.br/anais.php
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DEspEsAs 
Hospedagem (doc1) ......................................................................................................... R$ 17.908,80
Passagens aéreas (doc2) ................................................................................................ R$ 12.634,29
Transporte terrestre e traslado (doc3) ........................................................................... R$ 8.000,0
Transporte viagem diretoria (doc4) .............................................................................. R$ 2.100,00
Diagramação, editoração e projeto de arte (doc5) .................................................. R$ 15.666,81
Confecção de bolsas/camisas (doc6) ......................................................................... R$ 14.020,00
Serviços gráficos (doc7) .................................................................................................. R$ 6.749,00
Serviços de equipamento (doc8) ................................................................................. R$ 15.600,00
Serviços de cartório (doc9) .............................................................................................. R$ 5.918,66
Diligências de cartório (doc10) ........................................................................................ R$ 1.900,00
Assessoria jurídica (doc11) ............................................................................................... R$ 5.000,00
Serviços de alimentação congresso (doc12) ............................................................ R$ 14.000,00
Ajuda de custo para monitores (doc13) ...................................................................... R$ 3.100,00
Material de consumo (doc14) ........................................................................................ R$ 3.511,15
Cachê das apresentações culturais (doc15) ................................................................ R$ 1.500,00
Seviços de publicação de livros (doc16) ..................................................................... R$ 15.097,50
Criação do site de eventos (doc17) ............................................................................... R$ 10.000,00 
Serviços e taxas bancárias (doc18) ................................................................................. R$ 5.396,00
Pagamento de bolsa (doc19) ........................................................................................... R$ 2.500,00
Pagamento de manutenção de site (doc20) .............................................................. R$ 3.600,00
Isenção de inscrições para alunos (doc21) ............................................................... R$ 13.030,00
total .................................................................................................................................. R$ 162.173,21 
 
RELAção RECEitA x DEspEsAs (2017)
Total de receitas .............................................................................................................. R$ 165.320,18
Total de despesas ........................................................................................................... R$ 162.173,21 
saldo ..................................................................................................................................... R$ 3.146,97

No segundo evento da Jornada dos 40 anos do 
GELNE que acontece em Aracaju, no período de 07 a 09 
de dezembro de 2017, em parceria com a Universidade 
federal de sergipe (Ufs), reunimos mais de 420 
congressistas que participarão das atividades de 
conferências, mesas-redondas, minicursos, plenárias, 
sessões de comunicações temáticas e de pôster. 
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NOssOs NúmEROs ACAdêmICOs

AtiviDADEs ACADêmCiAs DA JoRNADA Dos 40 ANos Em ARACAJU

02 conferências

10 mesas-redondas

10 minicursos

21 áreas temáticas

40 sessões de comunicações

129 apresentações de pôsteres

04 apresentações culturais

01 publicação do livro: Gelne	40	anos:	experiências	teóricas	e	práticas	em	pesquisas	em	
Linguística	e	Literatura	em	formato	de	impresso	e	digital (e-book)

01 publicação dos Anais eletrônicos em formato de E-book

PubLICAçõEs:

Gelne 40 anos 
•	 http://openaccess.blucher.com.br/article-

list/9788580392852-380/list#articles

Anais eletrônicos
•	 gelne.com.br/anais.php	

http://openaccess.blucher.com.br/article-list/9788580392852-380/list#articles
http://openaccess.blucher.com.br/article-list/9788580392852-380/list#articles
http://openaccess.blucher.com.br/article-list/9788580392852-380/list#articles
http://openaccess.blucher.com.br/article-list/9788580392852-380/list#articles
http://gelne.com.br/anais.php
http://openaccess.blucher.com.br/article-list/9788580392852-380/list#articles
http://gelne.com.br/anais.php
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RECEITAs E dEsPEsAs 

RECEitAs JoRNADA Dos 40 ANos Em ARACAJU
Saldo setembro/2017 ........................................................................................................... 40.940,97
Recursos do CAPES ........................................................................................................... R$ 60.000,00
Recursos do CNPq ............................................................................................................ R$ 15.000,00
Taxa de anuidade ............................................................................................................. R$ 11.000,00
Taxa de inscrições da XXVI Jornada .............................................................................. R$ 35.870,00
Contribuições de editoras .................................................................................................. R$ 700,00
Vendas de itens Gelne ........................................................................................................ R$ 800.00
total .................................................................................................................................. R$ 123.270,00

DEspEsAs JoRNADA Dos 40 ANos Em ARACAJU
Hospedagem (doc1) ......................................................................................................... R$ 18.600,50
Passagens aéreas (doc2) ................................................................................................ R$ 21.500,00
Serviço de alimentação para palestrantes (doc3) ..................................................... R$ 3.600,00
Transporte terrestre e traslado (doc4) .......................................................................... R$ 2.000,0
Diagramação, editoração e projeto de arte (doc5) ................................................... R$ 7.600,00
Confecção de bolsas/camisas (doc6) .......................................................................... R$ 10.716,00
Serviços gráficos (doc7) ..................................................................................................... R$ 3.500,00
Serviços de equipamento (doc8) .................................................................................... R$ 8.500,00
Serviços de sala do hotel (doc9) ........................................................................................R$8.800,00
Serviços de alimentação congresso (doc10) ............................................................... R$ 8.100,00
Ajuda de custo para monitores (doc11) ....................................................................... R$ 1.500,00
Material de consumo (doc12) ........................................................................................ R$ 4.500,00
Cachê das apresentações culturais (doc13) ............................................................... R$ 1.000,00
Seviços de publicação de livros (doc14) ....................................................................... R$ 6.500,00
Criação do site de eventos (doc15) ................................................................................ R$ 4.500,00 
Serviços e taxas bancárias (doc16) ................................................................................ R$ 4.250,00
Isenção de inscrições para alunos (doc17) ................................................................ R$ 12.200,00
total .................................................................................................................................. R$ 132.666,25
 
RELAção RECEitA x DEspEsAs JoRNADA Dos 40 ANos Em ARACAJU
Total de receitas .............................................................................................................. R$ 123.270,00
Total de despesas ........................................................................................................... R$ 132.666,25 
saldo .................................................................................................................................... R$ -9.396,50
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VIsÃO GLOGAL dAs OPERAçõEs 
E AçõEs dO GELNE – dE 2015 A 2017

NúmEROs GERAIs (2015 A 2017)

ATIVIDADES

08 conferências

57 mesas-redondas

49 minicursos

220 palestrantes convidados

78 simpósios temáticos

86 sessões de simpósios temáticos

187 sessões de comunicações individuais

2.486 apresentações de trabalhos

110 avaliadores da comissão científica

397 apresentações de pôsteres

20 apresentações culturais

03 publicações dos Anais eletrônicos

05 edições da Revista do Gelne

02 livros de acesso gratuito

02 sites institucionais

http://gelne.com.br
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TOTAL dE RECEITAs (úLTImOs 3 ANOs)
2015 ................................................................................................................................... R$ 163,771,87
2016 ................................................................................................................................... R$ 293.000,00
2017 – Recife .................................................................................................................... R$ 165.320,18
2017 – Aracaju .................................................................................................................. R$ 123.270,00 
totAL ............................................................................................................................... R$ 745.362,05

TOTAL dE dEsPEsAs (úLTImOs 3 ANOs)
2015 ................................................................................................................................... R$ 120.570,58
2016 ................................................................................................................................... R$ 272.407,11
2017 – Recife .................................................................................................................... R$ 162.173,21
2017 – Aracaju .................................................................................................................. R$ 132.666,25
totAL ............................................................................................................................... R$ 687.817,15

RECEITA x dEsPEsAs (úLTImOs 3 ANOs)
Receitas de 2015, 2016 e 2017.................................................................................... R$ 745.362,05
Despesas de 2015, 2016 e 2017................................................................................... R$ 687.817,15
saldo dezembro/2017.................................................................................................. R$ 57.544,90

Terminamos o ano de 2017 com a certeza de que as ações desta Diretoria estão não só 
contribuindo para a continuidade acadêmica e, principalmente, administrativa do GELNE, mas 
também para o intercâmbio institucional e para o progresso e disseminação do conhecimento 
científico, cultural, artístico e pedagógico no estado de Pernambuco, no Nordeste e no territó-
rio brasileiro.

http://www.gelne.com.br/galerias.php?galeria=2
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www.gelne.com.br

DIRETORIA
presidente: Dr. Cleber Alves de Ataíde (UFRPE) 

vice-presidente: Drª Valéria Severina Gomes (UFRPE) 

secretário: Dr. André Pedro da Silva (UFRPE)

secretária-suplente: Dr. Emanuel Cordeiro da Silva (UFPE)

tesoureira: Drª Sherry Morgana Justino Almeida (UFRPE)

tesoureira-suplente: Drª Thaís Ludmila da Silva Ranieri (UFRPE)


