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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS – CIFEFIL.15 

 
Aos vinte e três dias do mês de agosto de mil, novecentos e 

noventa e sete, às dez horas, reuniram-se na residência do Diretor-
Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguís-
ticos os professores membros José Pereira da Silva, Afrânio da Silva 
Garcia, Emmanuel Macedo Tavares, Alfredo Maceira Rodríguez e 
Cristina Alves de Brito. Aberta a reunião, o Professor José Pereira da 
Silva comunicou que tinha aberto uma conta corrente, de número 
13559-78, na agência 085 do BANERJ, para ali serem feitos os de-
pósitos relativos ao Círculo e ao Congresso de Linguística e Filolo-
gia a ser realizado em novembro próximo16. Disse também que ia e-
laborar um recibo com canhoto, para que os demais membros pudes-
sem receber as inscrições dos interessados na participação do referi-
do congresso. A seguir, o mesmo Professor apresentou uma proposta 
para normalizar os trabalhos que serão apresentados no congresso. 
Os participantes deverão entregar até o dia trinta de setembro próxi-
mo um resumo da comunicação que pretender apresentar, constante 
de até duzentas palavras. Os resumos devem ser apresentados em 
disquete, digitados em qualquer versão do WORD para Windows e 
também em papel, se possível. Depois de bastante discussão, ficou 
resolvido que os trabalhos serão selecionados pela comissão Execu-
tiva do Congresso, excluindo-se dessa seleção os membros envolvi-
dos nas comissões organizadoras do Congresso. Não será devolvida 
a taxa correspondente aos trabalhos não selecionados devido ao bai-
xo nível. Só será devolvida aos que não forem apresentados por ex-
cesso, contudo, mesmo que não possa ser apresentado, se for publi-
cado, a taxa não será devolvida, pois ela é destinada às despesas de 
publicação. A seguir, passou-se a discutir a divulgação do Congres-
so. O Professor José Pereira confeccionou grande quantidade de fol-
ders, que estão sendo distribuídos por todos os meios possíveis. O 
Professor Afrânio Garcia sugeriu a divulgação direta nas Faculdades 

                                                           
15 Não consta a ata da vigésima sexta reunião, que deve ter ocorrido no dia 21 de junho de 
1997, conforme o cronograma estabelecido na ata da vigésima terceira reunião. 

16 A ata que trata da estruturação do Congresso deve ser a que se perdeu. 
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de Letras. Outros membros indicaram a possível divulgação gratuita 
em jornais e em outros meios de comunicação. O Professor José Pe-
reira informou que estava sendo elaborada uma home page na Inter-
net. Disse também que já tinha conseguido que a UERJ liberasse o 
espaço físico para a realização do Congresso na Faculdade de For-
mação de professores de São Gonçalo (Palácio de Cristal, salas de 
aula, etc.), assim como a decoração das salas onde ocorrerem os e-
ventos, coquetel, filmagem e fotografia. Basta comprar os filmes e 
vídeos. Informou-se também que o projeto tem que ser cadastrado 
para poder solicitar apoio para a publicação dos Anais e, talvez, do 
Livro de Resumos. O Professor José pereira também informou que 
fizera gestões para conseguir a participação do Conjunto de Música 
Antiga da UFF. Sua participação será gratuita, bastando pagar a um 
dos músicos. Passou-se depois a discutir a possibilidade de outros 
patrocínios e as informações que deveriam ser dadas aos participan-
tes sobre hospedagem, transporte, etc. O Professor Alfredo lembrou 
o possível interesse no evento da Prefeitura de São Gonçalo. A Pro-
fessora Cristina concordou com a ideia e prontificou-se a fazer con-
tatos em repartições, hospedagem, transporte e turismo a fim de ob-
ter patrocínios, descontos e, acima de tudo, informações. Para isso, é 
necessário que disponha dos documentos oficiais pertinentes. Assim, 
foi solicitado ao Diretor-Presidente, Professor José Pereira, a provi-
dência urgente desses documentos. Faltava tratar da Revista Philolo-
gus. O Professor Emmanuel fez entrega aos professores José Pereira 
e Alfredo Maceira dos disquetes do no 8 para revisão. Deixou outro 
disquete para o Professor Álvaro Alfredo Bragança, que não se en-
contrava presente. O Professor Emmanuel comunicou que fizera a 
doação de um exemplar do no 7. Ficou decidido que os artigos para o 
no 9 teriam que ser entregues até o dia primeiro de outubro próximo. 
O Professor José Pereira comunicou que pretende modernizar a Re-
vista Philologus. O Professor Emmanuel referiu-se a um profissional 
faria esse trabalho. O Professor Afrânio achou que deviam ser estu-
dadas outras propostas. Decidiu-se que as propostas deveriam ser a-
presentadas no prazo de uma semana, a contar do dia da reunião. Fi-
nalmente, o Professor Emmanuel propôs como patrono do Círculo 
Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos SANTO 
ISIDORO DE SEVILHA, morto em 635, arcebispo de Sevilha e au-
tor de vastíssima obra cultural que denominou Etimologias. A pro-
posta foi submetida a votação e aprovada, com uma abstenção. Não 
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havendo mais assuntos a tratar, a sessão foi encerrada às 15:45 horas 
e, eu, Segundo Secretário, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e 
pelos demais participantes. Alfredo Maceira Rodríguez, José Pereira 
da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior 


