
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA EM 
ETIMOLOGIA E LÍNGUA PORTUGUESA (NEHiLP) 

 
Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às treze horas, nas 
dependências da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 
da Universidade de São Paulo, na Av. Prof. Luciano Gualberto, 403, São Paulo 
– SP, na sala 262 do Prédio de Letras, reuniram-se os pesquisadores do 
Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e Língua Portuguesa (NEHiLP), sob 
direção do Prof. Dr. Mário Eduardo Viaro. O Prof. Dr. Mário E. Viaro apresentou 
os resultados dos questionários de interesse de participação do NEHiLP e de 
seu projeto de Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (DELPo). Os 
supracitados questionários foram distribuídos ao encerramento do Curso de 
Etimologia, em setembro de 2015. Comentou-se sobre a necessidade de 
serem criadas “Frentes”, isto é, grupos de trabalho específicos que visem à 
confecção do DELPo, cada qual coordenada por um líder. O prof. Dr. Mário E. 
Viaro afirmou que criará, até o final do ano, videoaulas de formação em formato 
YouTube, especialmente sobre os programas computacionais utilizados e 
sobre os métodos de pesquisa etimológica apresentados no Curso de 
Etimologia. Em seguida, os participantes presentes se apresentaram e em sua 
fala destacou-se a área de atuação acadêmica e interesse de participação do 
NEHiLP. O Prof. Dr. Mário E. Viaro comentou sobre a necessidade urgente de 
se buscar financiamento para a pesquisa, após o término da verba fornecida 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa, no início da gestão Zago. Várias modalidades 
de obtenção de verbas foram sugeridas. Esclareceu que, dadas as dimensões 
do DELPo, seria preciso propor metas que o restringissem a serem 
apresentadas num projeto-base. Perante três tipos de recortes (temporal, 
temático e origem), decidiu-se nessa reunião que, sem limitar a pesquisa do 
DELPo lato sensu, seriam utilizadas, para um projeto-base apenas as palavras 
mais frequentes do século XX. O Prof. Dr. Mário Eduardo prontificou-se a 
apresentar a todos até a próxima reunião uma lista preliminar de palavras 
obtida com o material de pesquisa do GMHP. A partir dessa lista se fará um 
cronograma para a inserção de fichas no projeto-base. Os parâmetros teóricos 
e metodológicos utilizados na abordagem dessas palavras serão apresentados 
aos que não participaram do Curso de Etimologia de setembro de 2015 na 
forma de videoaulas e também num curso de pós-graduação, Etimologia do 
Português, a ser ministrado pelo Prof. Dr. Mário E. Viaro, no primeiro semestre 
de 2016. Em seguida, iniciou-se a descentralização das tarefas de manutenção 
do NEHiLP da seguinte forma: a) redação do projeto de base do NEHiLP para 
ser apresentado às agências de fomento e a outros possíveis órgãos 
financiadores, com a finalidade de angariar fundos para viabilizar a criação do 
DELPo: Profa. Dra. Mariana Giacomini Botta (que o elaborará até janeiro de 
2016); b) pesquisa sobre edital de financiamento do Grants (mencionado em e-
mail enviado pela profa. Dra Mariana G. Botta): Kelly Cristina Rufino; c) 
constante pesquisa sobre outros editais de financiamento: Profa. Dra. Vanessa 
Martins do Monte e Renata Cazarini de Freitas; d) contínua atualização do 
manual do NEHiLP e inserção das mudanças na página: Prof. Dr. Aldo Luiz 
Bizzocchi; e) responsabilização por providências adicionais para os Arquivos 
do NEHiLP (pedido de ISBN e da Ficha Catalográfica junto aos setores 
responsáveis da FFLCH), assim como atualização dos eventos e reuniões do 
NEHiLP na página: Profa. Dra. Érica Santos Soares de Freitas; f) atualização 



geral das demais páginas do site do NEHiLP: Prof. Dr. Bruno Oliveira 
Maroneze e Jose Andre Teodoro Torres. O acompanhamento e supervisão dos 
programadores continuará a encargo do Prof. Dr. Mário E. Viaro, assim como o 
estabelecimento de regras do Metaplasmador, das quais também participarão o 
Prof. Dr. Aldo Luís Bizzocchi e Yuri Fabri Venancio. A profa. Dra. Vanessa M. 
do Monte, da área de Filologia e Língua Portuguesa, foi convidada a ser líder 
da Frente de Filologia do NEHiLP e aceitou prontamente. Essa Frente 
receberá, aceitará, revisará e liberará os textos que serão processados pelo 
programa Moedor. Mostraram-se interessadas em participar desta frente 
também a Profa. Dra. Lucimara Leite, Renata Cazarini de Freitas, Denise Malta 
de Andrade e Kelly Cristina Rufino. Sobre a Frente de Pesquisa de Fontes 
mostraram-se interessadas Kelly C. Rufino e Jamile Piveta. Não foi definido 
quem seria o líder da Frente de Pesquisa de Fontes. Outras frentes serão 
formadas nas futuras reuniões e consultas a professores serão feitas, os quais 
serão responsáveis por liderar tais frentes. O Prof. Dr. Mário E. Viaro em 
seguida informou a existência da página de testes do NEHiLP em 
www.nehilp.org/~devalfa, que permite alteração do conteúdo sem danificar o 
banco de dados do DELPo e que foi criada pelos programadores do NEHiLP 
com o objetivo de o usuário se familiarizar com os programas computacionais 
utilizados. Por fim, estabeleceu-se que haverá reuniões mensais do NEHiLP, 
em substituição aos seminários mensais do GMHP. Os seminários do GMHP 
continuarão na forma de palestras cujo tema Morfologia Histórico seja de fato 
relevante para os trabalhos desenvolvidos pelos seus pesquisadores. Assim 
sendo, propôs-se que o GMHP passe a ser doravante um projeto do NEHiLP, 
assim como o DELPo, mas essa proposta não foi plenamente discutida e foi 
adiada para a próxima reunião, que ficou agendada para o dia dezesseis de 
dezembro de 2015, às treze horas, nas dependências da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, em sala a ser reservada. Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata. São 
Paulo, 11 de novembro de 2015. 


