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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 
Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e um, reuni-

ram-se na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor 
José Pereira da Silva, às dez horas, os professores membros do Cír-
culo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), 
em reunião ordinária, como estava programado. Estavam presentes 
os professores José Pereira da Silva, Amós Coêlho da Silva, Aileda 
de Mattos Oliveira, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães 
de Araujo e Alfredo Maceira Rodríguez. Mais tarde chegaram as 
professoras Cristina Alves de Brito e Maria Lúcia Mexias Simon. O 
Professor José Pereira leu e comentou o Art. 5o do Estatuto do Ci-
FEFiL, que trata das funções de cada membro da Diretoria. Às dez 
horas e quinze minutos considerou aberta a reunião, solicitando à 
Professora Aileda de Mattos Oliveira que procedesse à leitura da ata 
da reunião anterior. Após a leitura, foi aconselhada a inclusão de 
uma ressalva referente a uma carta que constava como enviada a 
Professora Aileda de Mattos de Oliveira, quando na realidade ela ti-
nha sido a remetente. A ressalva foi escrita no ato ao pé da ata pelo 
redator, após o que foi aprovada e assinada pelos membros presentes. 
A seguir discutiu-se a realização do Encontro Nacional com a Filo-
logia, a ser realizado na Academia Brasileira de Letras nos dias vinte 
e um a vinte e cinco do próximo mês de maio. A Professora Aileda 
de Mattos Oliveira informou que tudo estava acertado, faltando ape-
nas saber o tema do Professor Bruno Fregni Bassetto. Ela combinou 
com a Professora Cristina Alves de Brito um encontro na semana se-
guinte para irem à Academia com a intenção de ali acertarem todos 
os detalhes. A preferência seria dada a um auditório menor porque 
não havia previsão do número de participantes e, caso não compare-
cerem muitos, não impressionaria mal um auditório muito grande 
com pouco público. Falou-se também das possibilidades da divulga-
ção do evento e se haveria serviço de cafezinho e água no intervalo 
das palestras. Também houve referência à possível distribuição de 
pastas. Alegou-se que, como não seriam abertas inscrições, não ha-
veria recursos para comprá-las. O Professor Álvaro Alfredo Bragan-
ça disse que poderiam ser doadas por alguma papelaria ou outra fir-
ma que quisesse fazer propaganda nelas. Ficou a critério das organi-
zadoras. A Professora Cristina Alves de Brito propôs que se publi-
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cassem as palestras proferidas no Encontro, no último número deste 
ano da Revista Philologus, mas o Professor José Pereira da Silva ob-
jetou que essa publicação na Revista ficaria cara e propôs a publica-
ção dessas palestras num suplemento virtual da Revista Philologus, 
com o que todos concordaram. O Professor Ruy Magalhães pergun-
tou ao Professor José Pereira pelo andamento da programação do V 
Congresso Nacional de Linguística e Filologia. O Professor José Pe-
reira deu as informações pertinentes, apresentou o programa e disse 
que havia pouca coisa definida, por enquanto. Somente algumas con-
ferências estavam confirmadas, embora todas estivessem programa-
das.O Professor Ruy Magalhães informou sobre o andamento de sua 
mesa-redonda, sua conferência e suas demais apresentações. Ficou 
combinado que sua mesa-redonda teria lugar no dia vinte e sete de 
agosto, segunda-feira. A seguir falou-se da Jornada da Filologia, 
que se pretende realizar este ano na SUAM, evento do CiFEFil coor-
denado pelo Professor Nataniel dos Santos Gomes, que não se acha-
va presente mas que já tinha declarado seu interesse na coordenação. 
Foi proposto que este evento se realizasse no segundo semestre, no 
inicio do período letivo. Foi indicado o dia dez de agosto (sexta-
feira) ou o dia treze (segunda-feira). O tema da Jornada será Filolo-
gia: Implantação de uma política para o século XXI, com o que to-
dos concordaram, assim como concordaram com a proposta de que 
não se deveria prestar nenhuma homenagem nesse evento. A seguir, 
o Professor José Pereira submeteu à discussão a proposta feita na re-
união anterior pelo Professor Afrânio da Silva Garcia sobre a conve-
niência de mudar as capas das publicações do CiFEFiL, por conside-
rá-las pouco atraentes. O assunto foi discutido pelos presentes e che-
gou-se à conclusão de que as capas devem permanecer como vêm 
sendo apresentadas até aqui porque já constituem uma marca carac-
terística das publicações do CiFEFiL, portanto não seria conveniente 
sua mudança. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, 
o Professor José Pereira da Silva deu por encerrada a reunião às doze 
horas e dez minutos e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Se-
cretário, redigi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes. 
Rio de Janeiro, dez de março do ano de dois mil e um. José Pereira 
da Silva, Aileda de Mattos Oliveira, Ruy Magalhães de Araujo, A-
mós Coêlho da Silva, Cristina Alves de Brito, Alfredo Maceira Ro-
dríguez, Maria Lúcia Mexias Simon, Álvaro Alfredo Bragança Jú-
nior. 


