de sua fundação até novembro de 2008
ATA DA TRIGÉSIMA [TERCEIRA] REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS
E LINGUÍSTICOS
Aos onze dias de abril de 1998, reuniram-se às 10:00 horas na
residência do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos
Filológicos e Linguísticos, doravante CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, os professores Ruy Magalhães de Araujo, Emmanuel
Macedo Tavares, Darcília Marindir Pinto Simões, Alfredo Maceira
Rodríguez, Aileda de Mattos Oliveira e Álvaro Alfredo Bragança
Júnior. Como início dos trabalhos, foi lida e aprovada por todos a ata
de 20/12/97. A seguir foi lida a carta do Professor Emmanuel sobre o
II Congresso Nacional de Linguística e Filologia, solicitando o apoio
do Setor Cultural da Faculdade de Letras da Universidade Federal do
Rio de Janeiro para realização do citado evento. Aproveitando a oportunidade, o Professor Emmanuel trouxe uma sugestão para tema
do CiFEFiL, que foi por todos aprovada, cuja autoria é de Santo Isidoro de Sevilha e reza “ORDINATIO AD VNUM,
VNIVERSITAS”. Após tal assunto, passou-se ‘a discussão sobre o II
Congresso Nacional de Linguística e Filologia. O Diretor-Presidente
do CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, sugeriu a apresentação
de um minicurso na área de Linguística Aplicada e comunicou aos
presentes que a conferência de abertura será proferida pelo Professor
Bruno Fregni Bassetto. Nesse ínterim, a Professora Darcília Simões
avisou aos colegas que oferecerá um minicurso de Semiótica e Semiologia. A seguir, deliberou-se sobre possíveis nomes para participarem das mesas-redondas. O Professor Álvaro ficou incumbido de
entrar em contato com os membro da Comissão Organizadora para
agendar uma data para discussão das atividades a serem implementadas. Como próximo item, falou-se sobre a Revista Philologus. O
Professor José Pereira informou aos membros que ainda não pagara
as revistas, em virtude de desconhecer o orçamento da gráfica da
UERJ, que ainda não lhe tinha sido fornecido. Quanto ao número 9,
o Diretor-Presidente do CiFEFiL avisa que os custos da mesma perfariam R$ 170,00 (cento e setenta reais), cada qual com o número de
88 páginas no total, faltando, porém, ser incluído o ISSN nas capas
das mesmas. No que tange ao número 10, o Professor José Pereira da
Silva comunicou aos colegas que este será um número temático sobre Geografia Linguística e Dialetologia e tenciona incluir no mesmo
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as comunicações do Congresso Nacional de Linguística e Filologia
que se relacionam aos temas supracitados. No que concerne ao número 11, já há 2 (dois) artigos prontos e a Professora Darcília Simões prontificou-se a enviar um artigo para este número. Em seguida, discutir-se-ia a prestação de contas do CiFEFiL no primeiro ano
da gestão do Professor José Pereira da Silva, contudo, devido ‘a vasta gama de informações a serem fornecidas aos membros presentes,
resolveu-se adiar o tema para a próxima reunião ordinária do CiFEFiL. Nesse momento, a Professora Darcília Simões efetuou o pagamento da anuidade de 1998. No tópico “Assuntos Gerais”, a Professora Darcília Simões ofereceu-se para editorar os anais referidos do I
Congresso Nacional de Linguística e Filologia, necessitando apenas
de material compatível para a execução do mesmo, material esse que
deverá ser oriundo das verbas provenientes das agências de fomento.
Foi aprovado por todos os presentes que esta é a condição sine qua
non para a realização deste trabalho. Como o último tópico de discussão, o Professor Emmanuel advertiu os presentes para o perigo de
se abrir indiscriminadamente a Revista Philologus para trabalhos
sem se respeitar os Estatutos do CiFEFiL, nos quais se lê que todos
os artigos para a revista e anais necessitam imperiosamente passar
pelo Conselho Editorial. Todos os presentes concordaram que a partir do próximo número este procedimento será implementado. Por
fim, a Professora Darcília sugeriu que se inserisse no folder do II
Congresso Nacional de Linguística e Filologia que os trabalhos a serem publicados apenas o serão após aprovação do Conselho Editorial. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às 13:40
h. Eu, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Primeiro Secretário do CiFEFiL, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada por todos, vai
assinada pelos presentes. José Pereira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez17

Esta ata não foi assinada pelos professores Emmanuel Macedo Tavares nem pela Professora Darcília Marindir Pinto Simões, nem pela Professora Aileda de Mattos Oliveira.
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