ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS
E LINGUÍSTICOS
Aos quatorze dias do mês de novembro, às 14:35 h, na Faculdade de Formação de professores da UERJ, campus de São Gonçalo,
reuniram-se o Presidente do CiFEFiL, José Pereira da Silva, o VicePresidente, Emmanuel Macedo Tavares, o Primeiro Secretário, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, o Segundo Secretário, Alfredo Maceira
Rodríguez, e os professores João Bittencourt de Oliveira, Ilma Nogueira Mota, Afrânio da Silva Garcia, Maria Thereza de Sulima,
Cristina Alves de Brito, Ruy Magalhães de Araujo e Maria Imerentina Rodrigues Ferreira para fazer a avaliação do Congresso Nacional
de Linguística e Filologia, realizado no endereço supracitado entre os
dias 10 e 14 de novembro de 1997. Como início dos trabalhos, o Professor Emmanuel Macedo Tavares apresentou aos presentes uma lista com dezenove tópicos que, em sua opinião, deveriam ser discutidos com vistas ao futuro 2º Congresso Nacional de Linguística e Filologia. Após consulta aos presentes da pertinência da análise individual de cada tema, procedeu-se à enumeração dos mesmos, que aqui
estão transcritos juntamente com o parecer geral dos participantes: 1)
mudança do mês de realização do próximo Congresso para o início
de setembro ou, o mais tardar, primeira semana de outubro; 2) foi
mantido o calendário de 5 dias, com tarde e/ou manhã livres para o
próximo Congresso; 3) decidiu-se mudar a sede do próximo Congresso, preferencialmente para uma Instituição de Ensino Superior
que ofereça o Curso de Letras, podendo ser instituição pública ou
privada dentro do Município e/ou Estado do Rio de Janeiro; 4) após
acalorada discussão, chegou-se à conclusão da elaboração de uma
carta acompanhada de um questionário de avaliação deste 1º Congresso e solicitando sugestões para o próximo; 5) deve-se criar um
mecanismo de segurança para o recebimento e pagamento da taxa de
inscrição, o que pode ser feito através da divulgação do próximo evento, para que o interessado envie, juntamente com sua proposta de
comunicação, o recibo de pagamento das taxas correspondentes e, no
dia do início do próximo Congresso, haveria um controle rígido
quando da entrega do material aos congressistas, que somente o receberiam após verificação do pagamento; 6) a próxima sede do Congresso e a direção do CiFEFiL devem envidar esforços para provi52
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de sua fundação até novembro de 2008
denciar melhores e mais adequadas acomodações para o evento; 7) e
8) chegou-se à conclusão de que faltava o pessoal de apoio nos locais
das comunicações e em lugares estratégicos do Congresso, o que
demonstrou uma falta de coordenação que deverá ser evitada futuramente; 9) faltaram faixas na entrada do prédio da Faculdade de
Formação de professores e no auditório para sinalização mais visível
do evento. Neste tópico, o Diretor-Presidente, Professor José pereira
da Silva, informou aos presentes que tinha providenciado as mesmas,
mas o pessoal responsável pela sua confecção não as aprontara em
tempo; 10) quanto à falta de mesas e cadeiras, chegou-se ao consenso de que estas poderiam ser de melhor qualidade, fato que foge às
possibilidades do CiFEFiL; 11) faltou uma faixa do Congresso e com
o logotipo do CiFEFiL, juntamente com uma corbeille de flores, no
auditório principal do Congresso; 12) todos concordaram que houve
a falta de um coordenador nas salas das comunicações e que estas
deveriam ser agrupadas por assuntos iguais ou semelhantes; 13) há a
necessidade de reestruturação do tempo para comunicações e conferências, que poderá ser de 20 minutos para as primeiras e de 1 hora
para as conferências e um controle maior, a cargo do coordenador de
cada sala, do tempo a ser utilizado pelo palestrante durante as comunicações e palestras; 14) para o próximo Congresso, o Coordenador
Geral do mesmo deverá chamar à mesa os componentes por ordem
hierárquica, ou seja, do Diretor da Instituição até o palestrante; 15)
quanto ao som e à acústica, que foram deficientes, deverão ser providenciados pela instituição-sede e pela Coordenação Geral do evento; 16) o nome do evento não deverá ser mudado, ou seja, 2º Congresso Nacional de Linguística e Filologia. Neste ínterim, o Professor Álvaro Bragança interveio, perguntando do porquê este primeiro
Congresso não ter se chamado Congresso Nacional de Filologia e
Linguística, o que foi apoiado por todos os presentes, já que a finalidade do CiFEFiL é apoiar, estimular e revitalizar os estudos filológicos no país; 17) haverá a periodicidade anual do Congresso com outra atividade de nível regional e/ou estadual; 18) deverá haver, se
possível, a distribuição de material didático (livros, revistas e similares) como brindes durante o próximo Congresso; 19) o Coordenador
Geral do evento deverá descentralizar as suas funções e todos os coordenadores deverão ajudar efetivamente o primeiro. durante as discussões dos tópicos propostos pelo Professor Emmanuel, surgiram
outros três que também foram discutidos pelos presentes: 20) sobre a
José Pereira da Silva (org)
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divulgação do evento na mídia, o que pareceu a alguns ter sido ineficiente, o Professor José Pereira afirmou que 13 rádios e 7 jornais foram avisados da realização do Congresso; 21) deverá ser pedido auxílio financeiro para a realização do próximo Congresso às instituições de fomento. No caso do Congresso ora realizado, o DiretorPresidente do CiFEFiL avisou aos presentes que fará solicitação às
instituições de fomento para arcar com as custas da publicação dos
anais referentes a este Congresso; 22) foram mantidas as inscrições
no evento próximo por ordem dia. Como último tópico, foi dado um
voto de louvor e aprovado por todos à comissão Organizadora do
Congresso Nacional de Linguística e Filologia. Nada mais havendo a
ser tratado, encerrou-se a presente reunião às 17:33 h. Eu, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Primeiro Secretário do CiFEFiL, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada por todos, vai assinado pelos
membros da direção do CiFEFiL e demais sócios da instituição. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez
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