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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS
E LINGUÍSTICOS
Aos treze dias do mês de março de 1997 reuniram-se às 10:30
h na residência do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, Professor José Pereira da Silva, os
professores Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez, Emmanuel Macedo Tavares, Darcília Marindir Pinto Simões e Flávio Garcia. Ao iniciar os trabalhos, o Diretor-Presidente
do CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, procedeu à leitura da
ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada por todos os presentes. A seguir, passou-se à discussão sobre a Revista Philologus,
no que diz respeito a quantidade de artigos necessários em cada número. O Professor Emmanuel sugeriu quatro artigos, enquanto o Professor José Pereira da Silva, em virtude das instituições de fomento
prestarem auxílio financeiro àqueles periódicos que possuam o mínimo de cinco artigos, pugnou pelos cinco artigos. Após acalorada
discussão e posterior votação, decidiu-se que os números da Revista
Philologus, doravante, contarão com, no mínimo, cinco artigos. A
seguir, o Professor José Pereira da Silva solicitou aos colegas a participação efetiva na revista com o envio de trabalhos. Em seguida, o
Professor Emmanuel Macedo Tavares comunicou aos presentes o valor monetário do CiFEFiL, presente na conta corrente por ele aberta
durante sua gestão como Diretor-Presidente da entidade. O valor perfaz, em 07/03/1997, o montante de R$ 128,31 (cento e vinte e oito
reais e trinta e um centavos) e está depositado na conta no 115273-4
(Variação 002) ou –8, em nome de Emmanuel Macedo Tavares, no
Banco do Brasil, agência 0001-9. O Professor Emmanuel afirmou
aos presentes que passará a conta da entidade para as mãos do novo
Diretor-Presidente da mesma, Professor José Pereira da Silva. Prosseguindo na discussão sobre a Revista Philologus quanto a entrega
do disquete final para impressão da revista, o Professor Emmanuel
Macedo Tavares, responsável por aquela, entregará o disquete da revista pronta para o Diretor-Presidente ate o dia 08/04/1997. Em seguida, o Professor Emmanuel Macedo Tavares pediu que constasse
em ata que estava pagando ao Professor Álvaro Alfredo Bragança
Júnior R$ 22,00 (vinte e dois reais) relativos a dívida com ele contraídas por ocasião de despesas de remessas de edições anteriores da
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Revista Philologus. Dando continuidade à reunião, foi efetuado o
pagamento da anuidade de 1997 pelos professores Emmanuel Macedo Tavares, Alfredo Maceira Rodríguez, José pereira da Silva, Darcília Marindir Pinto Simões, Flávio Garcia e Álvaro Alfredo Bragança
Júnior, constando nesta ata que o Professor Ruy Magalhães de Araujo já tinha efetuado o pagamento da referida anuidade no mês de janeiro de 1997 ao Professor José Pereira da Silva. Por último, passouse aos informes gerais, onde o Professor Emmanuel Macedo Tavares
perguntou aos colegas sobre a possibilidade de se formar uma equipe
para que se pudesse objetivar uma exposição de livros sobre Crítica
Textual, equipe essa que foi constituída pelos professores Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez, José pereira da
Silva e Emmanuel Macedo Tavares. Logo após, o Professor Emmanuel Macedo Tavares pediu aos colegas que pensassem sobre a realização do congresso Nacional de Filologia, o qual poderia talvez, segundo o referido Professor, se realizar no final do ano de 1997. Para
angariar verbas para realização do citado Congresso, o Professor José Pereira da Silva, Diretor-Presidente do CiFEFiL, sugeriu que fosse procurada a FAPERJ. Ainda se tratando da Revista Philologus, o
Professor Flávio Garcia salientou a necessidade de a mesma possuir
um Conselho Editorial, sem o qual, assevera o referido Professor,
haverá muitas dificuldades para se conseguir apoio financeiro das
entidades de fomento. Sugeriu, continuando o Professor, a formação
de um conselho Editorial composto por, no mínimo, 35% de membros externos ao CiFEFiL para evitar o perigo de endogenia, conforme visão dos órgãos de fomento. Após debates, então, o DiretorPresidente e os demais membros do CiFEFiL presentes concordaram
com a introdução na página 2 dos próximos números da Revista Philologus, do Conselho Editorial, com os nomes dos participantes e suas instituições de trabalho. Para membros deste Conselho Editorial
não pertencentes ao Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e
Linguísticos, foram sugeridos pelo Diretor-Presidente os nomes das
Professoras Flora Simonetti Coelho e Magda Fernandes, nomes esses
aprovados pelos membros do CiFEFiL. Para finalizar, lembrou o
Professor José Pereira da Silva aos membros presentes a próxima reunião ordinária, que se dará no dia 19/04/1997, às 10:00 horas, na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL. Nada mais, pois, havendo para ser tratado, encerrou-se a reunião às 13:40 horas. Eu, Álvaro
Alfredo Bragança Júnior, Primeiro Secretário do CiFEFiL, lavrei a
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presente ata, que vai assinada por todos após leitura e aprovação dos
membros. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez, José Pereira da Silva14

Não assinaram esta ata: Darcília Marindir Pinto Simões, Flávio Garcia e Emmanuel Macedo
Tavares.
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