de sua fundação até novembro de 2008
ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO
FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS
Aos vinte dias do mês de dezembro de 1997, a partir das
10:00 horas, na casa do Diretor-Presidente do CiFEFiL, estiveram
reunidos os professores José Pereira da Silva, Diretor-Presidente do
Círculo, Emmanuel Macedo Tavares, Vice-Presidente, Alfredo Maceira Rodríguez, Segundo Secretário e Joseph Ildefonso de Araújo.
O primeiro assunto tratado foi a leitura e debate da ata correspondente à 29ª Reunião, referente ao Congresso Nacional de Filologia e
Linguística recém realizado. O Professor Joseph fez questão de registrar que os 8 (oito) alunos da Faculdade de Letras da Universidade
Federal de Viçosa, que participaram do referido Congresso, elogiaram a organização do evento, parabenizando-nos, comparando-o
com outros congressos, aos quais também estiveram presentes, sendo
este, então, por eles considerado como o melhor. A ata foi aprovada
sem qualquer outra ressalva. A seguir, o Professor José Pereira sugeriu que a ata no 29 seja considerada um roteiro para a organização do
2º Congresso Nacional. Os presentes acataram a ideia. Houve comentários a respeito do atraso da Revista Philologus e de providências que deverão ser tomadas para a consumação da edição, assim
como do próximo e do primeiro número da revista no ano de 1998. O
Professor Joseph prometeu entrar em contato com amigos para fazermos um número dedicado a Dialetologia. Em continuidade à discussão da pauta da Reunião, o Professor José Pereira mencionou a
home page do CiFEFiL na Internet e mostrou as facilidades que o
Círculo está oferecendo aos estudiosos e pesquisadores em filologia
e Linguística em âmbito nacional e internacional. O Professor Pereira aproveitou para pedir que cada um dos presentes providencie um
curriculum vitae resumido para divulgação via home page; sugeriu,
ainda, a divulgação de livros ou qualquer trabalho publicado pelos
membros do CiFEFiL. Além disso, o Professor Pereira deverá, em
janeiro próximo, fazer pedidos de auxílios junto à FAPERJ, ao CNPq
e à CAPES para a publicação dos Anais do Congresso. Logo depois,
foi colocada em discussão a data em que deverá acontecer o próximo
Congresso. As datas escolhidas foram: 5, 6, 7, 8 e 9 de outubro de
1998. Ficou também decidido que o Professor José Pereira vai tentar
conseguir o local para realização do Congresso durante as datas acima descritas. Apesar de o Professor Emmanuel ter tentado incluir a
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pesquisa em torno das Faculdades Integradas Simonsen e da Universidade Veiga de Almeida, as suas sugestões foram, simplesmente,
não aceitas. Após estas discussões, o Professor Pereira pediu a ajuda
dos colegas presentes para digitar alguns artigos que estão fora dos
padrões editoriais e que serão publicados nos Anais do Congresso. O
Professor Emmanuel comprometeu-se a tentar realizar uma Semana
de Estudos Filológicos e Linguísticos na Simonsen e outra na Veiga
de Almeida. Junto a esta atividade, somaram-se os professores Joseph, Alfredo e José pereira que, também, tentarão outros locais para a
realização de uma semana de Estudos similar. Como penúltimo assunto tratado, o Professor Alfredo comprometeu-se a continuar preparando os números d'O Filólogo de Plantão ao longo do ano de
1998. A seguir, o Professor pereira lembrou-se de passar às mãos do
Professor Emmanuel 6 (seis) exemplares do número 8 da Revista
Philologus. Por último, buscou-se marcar as seguintes datas para as
reuniões ordinárias do Círculo durante o ano de 1998: fevereiro – 14;
abril – 11; junho – 13; agosto – 08; outubro – 09 e dezembro – 12,
todos, à exceção de 09 de outubro, que será em uma sexta-feira, ocorrerão aos sábados. Eu, Emmanuel Macedo Tavares, VicePresidente do CiFEFiL, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada por todos, vai assinada pelos membros da direção do CiFEFiL e
demais sócios da instituição. José Pereira da Silva, Alfredo Maceira
Rodríguez
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