de sua fundação até novembro de 2008
ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE
DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS
Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 1994, às
10h00min h, reuniram-se, em sessão ordinária os professores Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente, DiretorPresidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário. Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, passou-se a tratar dos seguintes assuntos: o Professor Álvaro Alfredo
Bragança Júnior sugeriu que as reuniões não mais fossem realizadas
na Faculdade de Letras da UFRJ, em razão de ele, como Professor da
instituição, ter que tratar de assuntos, quase sempre urgentes, relacionados com o seu próprio mister, o que se iria opor ao bom andamento das reuniões, tumultuando-as amiúde. O Professor José Pereira da Silva disse não ser válido o motivo apresentado pelo ViceDiretor Álvaro Alfredo Bragança Júnior. O Professor Ruy Magalhães de Araujo argumentou, pedindo calma, e o bom-senso de todos, a fim de encontrar-se uma solução para o problema levantado.
Decidiu-se, então, que provisoriamente as reuniões serão realizadas
no Campus da UERJ, no Maracanã. O Diretor-Presidente Emmanuel
Macedo Tavares, dando continuidade à pauta da reunião, falou a respeito do processamento do cartão do CGC do Círculo. Disse ainda
haver procurado o jornalista Paulo Roberto Riehl, o qual se comprometera a ajudar e por isso desejaria que a Revista Philologus lhe
fosse apresentada, porquanto pretendia fazer algumas sugestões, como por exemplo: layout, diagramação, editoriais, etc. Para discutir-se
a confecção da Revista, marcaram-se 2 (duas) reuniões para o mês de
janeiro de 1995, a primeira ordinária e a segunda extraordinária.
Prosseguiu-se a reunião com a troca de ideias sobre os trâmites burocráticos que tornariam exequíveis as atividades do Círculo. Também
houve discussão a respeito de dúvidas relativas à competência dos
membros da diretoria do Círculo, mormente quanto ao artigo 5º e
seus parágrafos do Estatuto no que se relaciona a especificar as atribuições de cada um deles. Por sugestão do Vice-Diretor, somente
depois dos trâmites burocráticos e sua efetiva publicação da Revista
Philologus, essas atribuições e competências serão definida, as quais
deverão ser apreciadas com exatidão por consenso dos membros do
Conselho Administrativo. Em face disso, o Diretor-Presidente sugeJosé Pereira da Silva (org)
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riu outra reunião para dirimirem-se as dúvidas e para discutirem-se
todos os itens do Estatuto. A seguir, falou-se da necessidade de divulgar-se a Revista Philologus por outras Faculdades de Letras, Centros Culturais, Institutos, Bibliotecas, CAPES, CNPq e demais instituições culturais. O Vice-Diretor aventou a hipótese de os
RESUMOS da Revista Philologus serem redigidos também em alemão, apenas, porém, para os artigos de Filologia Românica. O 2º Secretário, Professor José Pereira da Silva, falando como profissional,
disse estar organizando um Centro de Produção científica que pretende reunir pessoas interessadas em formar uma cooperativa para
publicar ou divulgar a produção científica de seus membros. Havendo lucro, será o mesmo dividido pelo grupo. A futura entidade estará
aberta a todos: professores, funcionários e ex-alunos da UERJ. Haverá também admissão de outras pessoas. Fez, na ocasião, convite a todos os membros do Círculo. A ideia foi aceita por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel
Macedo Tavares, deu por encerrada a sessão às 11h40min h, convocando nova reunião para janeiro do próximo ano, em dia e hora ainda
a serem determinados. E para constar, eu, Ruy Magalhães de Araujo,
1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e
aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 10 de
dezembro de 1994. Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo
Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, José Pereira da Silva
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