de sua fundação até novembro de 2008
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO
DO III CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
Às dezenove horas do dia vinte do mês de agosto de mil novecentos e noventa e nove, reuniram-se na sala um do Laboratório de
Idiomas do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, os membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e
Linguísticos José Pereira da Silva, Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro
Alfredo Bragança Júnior, Afrânio da Silva Garcia, Alessandra Almeida da Rocha, Cristina Alves de Brito, Maria Lúcia Mexias Simon, Maria Thereza de Sulima, o funcionário Jorge Mendonça e o
fotógrafo da UERJ para avaliarem o III Congresso Nacional de Linguística e Filologia, que acabava de ser realizado. O DiretorPresidente, abrindo a sessão, pediu que a Vice-Diretora, Professora
Doutora Maria Lúcia Mexias Simon dirigisse a reunião, para que ele,
como Coordenador do Congresso, se sentisse mais à vontade para ser
avaliado juntamente com o evento. O Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior fez elogios para as comissões de apoio, dizendo que foram eficientes e responsáveis, pedindo também um voto de louvor à
eficiência dos funcionários da UERJ e para a Professora Cristina Alves de Brito, que teve uma atuação brilhante. foi sugerido e aprovado
que fosse reduzido o número de minicursos no próximo evento para
cinco apenas, e que se escolhesse uma melhor data para não coincidir
com outros congressos. Também ficou registrado que não será necessário ampliar o quadro de apoio, visto que as alunas deram conta
eficientemente das atribuições a elas destinadas: basta que se mantenha a qualidade da equipe. Deverá ser intensificada e melhorada a
qualidade da divulgação do evento, principalmente para os colegas
que não têm endereços eletrônicos, assim como na grande imprensa.
Para isto, deverá ser contatada a RIOTUR para a inclusão do evento
em sua programação cultural. O funcionário Jorge Mendonça sugeriu
que a data do próximo evento fosse marcada logo e que, se for na
UERJ, que seja marcado o espaço diretamente com o Laboratório de
Idiomas. A Professora Sulima sugeriu que se ofereçam cursos inéditos nos três primeiros congressos. A data sugerida foi para os meados
de setembro, preferivelmente de onze a quinze, com o compromisso
de se reservar o espaço físico até o mês de janeiro. Foi sugerida a
manutenção de horário dos minicursos, em contraposição à proposta
de que as atividades diárias começassem sempre com uma conferênJosé Pereira da Silva (org)
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cia. Também foi sugerido que se exija a identificação dos congressistas na recepção e que os crachás dos administradores do evento sejam diferenciados dos crachás dos outros congressistas ativos (apresentadores de trabalhos) e dos passivos (que vão apenas assistir).
Houve uma proposta de que a última atividade do evento não começasse após as dezoito horas. Ficou acertado também que não se poderão fazer restrições à participação ativa dos graduandos para que se
dê oportunidade aos bolsistas de Iniciação Científica, principalmente, de apresentarem os resultados de seus trabalhos. O graduando que
apresentar trabalho (e só poderá fazê-lo sob a orientação de um professor universitário) ficará isento da taxa de inscrição no Congresso,
pagando apenas a inscrição do trabalho, permitindo-se uma taxa diferenciada para trabalhos a serem publicados e trabalhos que não serão
publicados. O prazo para inscrições de trabalhos deve ser mais rígido
e só se deverá aceitar inscrição de trabalhos com a comprovação do
pagamento antecipado. Deverá ser aberta uma conta corrente em
nome do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos.
A diretoria Financeira foi avaliada negativamente, com sugestões para se modificar para melhor. Deverão ser apresentadas as seguintes
modalidades, no próximo evento: minicursos, conferências, comunicações, mesas-redondas e atividades culturais programadas. O encerramento, no último dia, deverá ser das dezesseis às dezoito horas,
quando se deverão concluir as inscrições de chapas para a eleição da
Diretoria do CiFEFiL para o biênio 2000-2002. O Professor Álvaro
lamenta a ausência de algumas pessoas da Diretoria do Círculo, que
estariam deixando de cumprir algumas de suas tarefas. A Professora
Cristina opina que não deverão ser publicados os trabalhos de congressistas que não pagarem para apresentá-los. Por fim, às vinte horas e quarenta minutos, não havendo mais assuntos a tratar, a Senhora Vice-Diretora do CiFEFiL, Professora Doutora Maria Lúcia Mexias Simon, na presidência da sessão, declarou encerrada a reunião,
e, como secretária ad hoc, lavrou a presente ata, que vai assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1999. José Pereira da
Silva, Eliana d Cunha Lopes, Maria Lúcia Mexias Simon, Alessandra Almeida da Rocha, Maria Thereza Francisca Isabel de Sulima
Arczynska, Álvaro Alfredo Bragança Júnior
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