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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  
DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 1995, às 

10h30min h, reuniram-se em sessão ordinária os professores 
Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, 
Ruy Magalhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamen-
te Diretor-Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário 
da Entidade. Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da 
ata da sessão anterior, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 
Macedo Tavares, fez entrega aos membros do Círculo dos respec-
tivos Certificados de Palestrantes da 1ª Semana de Estudos Filo-
lógicos e Linguísticos, realizada de 22 a 26 de maio de 1995, na 
Universidade Veiga de Almeida, com o tema: "As várias faces da 
Filologia e da Linguística: realidade e perspectivas". O Vice-
Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, passou às 
mãos do 2º Secretário, Professor José Pereira da Silva, os [10] 
dez exemplares restantes da Revista Philologus, juntamente com 
envelopes brancos e o carimbo "IMPRESSO". Também fez en-
trega do projeto de autoria da Professora Ceila Montez a ser apre-
sentado ao Setor Cultural da Fundação Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro para a provável execução no 2º Semestre do ano 
em curso, cuja denominação será "Crítica Textual e Arqueologia 
do Texto", com a duração de 10 (dez) horas, de 2ª a 6ª feira, na 
parte da tarde. O número de participantes deverá ser de 5 (cinco) 
elementos, conforme pedido do Setor Cultural. Posta em votação, 
a matéria foi aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o 
Vice-Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, comu-
nicou ter ido ao Liceu Literário Português, ao Real Gabinete Por-
tuguês de Leitura e à Academia Brasileira de Letras, com o intui-
to de que, nessas instituições sejam promovidos eventos culturais 
pelo Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. 
Lembro o nome do Professor Sylvio Edmundo Elia, chefe do Se-
tor Cultural do Liceu Literário Português para estudar-se a possi-
bilidade da realização, para o 2º semestre deste ano, de um curso 
de 10 [dez] aulas. Ainda informou que o Real Gabinete Português 
de Leitura encontra-se temporariamente fechado e que a Acade-
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mia Brasileira de Letras, por estar em obras em seu prédio, só a-
tenderá a partir de setembro. O 2º Secretário, Professor José Pe-
reira da Silva, lembrou que o Centro Filológico Clóvis Monteiro 
seria também um local adequado a esses eventos para o próximo 
ano. O Vice-Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, 
também informou ao plenário que a Professora Ceila Montez fi-
cou de apresentar o seu projeto sobre Crítica Textual, acima refe-
rido, igualmente à Fundação Casa de Ruy Barbosa. O Diretor-
Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, fez a leitura do 
modelo de procuração a ser apresentado ao EDA – Escritório de 
Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Ja-
neiro. Do mesmo modo, o modelo de carta a ser endereçado aos 
professores a serem homenageados pelo Círculo. O 2º Secretário, 
Professor José Pereira da Silva, sugeriu que todos os membros da 
Entidade tivessem firmas no mesmo tabelião. Continuando, o 
Professor José Pereira da Silva falou a respeito do Projeto da Edi-
ção da Revista Philologus, informando que o mesmo não mais se-
ria apresentado à Eduerj, e sim à Diretoria de Programas e Proje-
tos de Extensão. A SR2 é o órgão que cuida desses assuntos, só 
que todos os projetos terão que ser apresentados por um membro 
da UERJ. Apresentação do material: prazo de quatro meses. Ao 
término de cada quadrimestre, tem que estar pronto o material do 
quadrimestre seguinte. Entregar em disquete digitado em WORD, 
sem nenhuma configuração especial. O Círculo fica obrigado a 
fornecer apenas o papel. Mostrou o formulário, comentou-o, co-
locando-o em discussão. Os artigos deverão ser entregues até o 
princípio de agosto para a edição de dezembro. A ideia foi apro-
vada unanimemente. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 
Macedo Tavares, passou às mãos do 1º Secretário, Professor Ruy 
Magalhães de Araujo, os originais do artigo que o mesmo escre-
veu para o último número da Revista Philologus, ficando acorda-
do que o Professor Ruy Magalhães de Araujo providenciaria uma 
cópia em xerox do mesmo artigo, a ser entregue na próxima reu-
nião do Círculo. A mesma providência foi estendida a todos os 
demais membros da entidade. igualmente, entregou ao 1º Secretá-
rio, Professor Ruy Magalhães de Araujo, o número do telefone do 
órgão encarregado de proceder ao registro da Revista Philologus, 



ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 20 

a fim de obter-se o respectivo ISSN. Nada mais havendo a tratar, 
o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, deu 
por encerrada a sessão às 12h00min h, convocando outra reunião 
para o dia 6 de junho de 1995, e para constar, eu, 1º Secretário, 
lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e aprovada, 
será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 15 de junho de 
1995. Ruy Magalhães de Araujo, Emmanuel Macedo Tavares, 
Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José Pereira da Silva 


