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ATA DA QUINQUAGÉSIMA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 
Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e um, reu-

niram-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, Álvaro Alfredo Bragança Jú-
nior, Vito César de Oliveira Manzolillo e Alfredo Maceira Rodrí-
guez. Às dez horas e quinze minutos, o Professor José Pereira deu 
por iniciada a reunião, apresentando a pauta da mesma. A seguir, o 
Professor Álvaro Alfredo Bragança justificou sua ausência a algumas 
reuniões anteriores e procedeu à leitura da ata da reunião anterior, a 
qual foi aprovada e assinada pelos membros presentes. A seguir fa-
lou-se do aproveitamento do ISBN da Revista Philologus na publica-
ção de um suplemento dos trabalhos apresentados pelos membros do 
CiFEFiL em seus eventos. O primeiro número desse suplemento 
prestará uma homenagem à Professora Fátima Grandin, falecida no 
dia três de maio de dois mil e um. O Professor José Pereira distribuiu 
aos presentes o número dezenove (19) da Revista Philologus, que já 
contém a primeira resenha. A propósito, informou sobre a nova se-
ção de resenhas da revista. Essas resenhas deverão conter mais de 
uma página, porém sem chegar a completar três. Aproveitou também 
para informar que os Cadernos dos trabalhos apresentados no IV 
Congresso Nacional de Linguística e Filologia, de números seis (6), 
nove (9) e dez (10), acabavam de ser publicados. Os de números sete 
(7), oito (8) e onze (11) serão publicados em breve. Os de número 
um (1), dois (2), três (3), quatro (4) e cinco (5), já foram publicados e 
distribuídos durante a realização do IV Congresso. Continuando com 
as informações, o Professor José Pereira referiu-se ao andamento do 
material para o número vinte (20) da Revista Philologus. Disse que 
já dispunha dos textos para publicação, faltando apenas a revisão dos 
mesmos para o que estavam sendo enviados aos membros da Comis-
são Editorial. Aproveitou a oportunidade para mostrar aos presentes 
como se pode fazer a revisão no computador, o que facilita muito o 
trabalho dos revisores. Ficou combinado também que no número 
vinte, os textos já seriam precedidos de um resumo de até trezentas 
palavras, além de três, (3), palavras-chave, como havia sido decidido 
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em uma reunião anterior. O Professor José Pereira comunicou ainda 
que as inscrições de trabalhos para o V Congresso Nacional de Lin-
guística e Filologia ficavam prorrogadas até o dia dezessete de junho 
corrente, devido a problemas pessoais, que não lhe tinham permitido 
a presença constante na Coordenação, como tinha planejado. Contu-
do, os trabalhos devem chegar a seu endereço até esse dia, exceção 
feita para algum caso de demora comprovada do correio. A seguir, 
falou-se sobre a VI Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos, a 
ser realizada nos dias 9 a 12 do próximo mês de julho, na SUAM. O 
Professor José Pereira informou que já tinha saído o folder. Depois 
discutiu-se a realização da IV Jornada Brasileira de Filologia, a ser 
realizada no mês de setembro próximo. Foi dito que o Professor Na-
taniel dos Santos Gomes podia conseguir três campi para sua realiza-
ção, mas o local preferido pelos presentes foi o Colégio Pedro II, em 
sua unidade de São Cristóvão. O Professor José Pereira informou 
que na terceira e quarta semanas do mês de julho próximo terá lugar 
no campus do Rio Comprido da Universidade Estácio de Sá o Semi-
nário Superior de Língua Portuguesa, evento da responsabilidade da 
Academia Brasileira de Filologia. Foi enfatizada a importância do 
evento, assim como sua duração: duas semanas na parte da tarde. 
Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Professor 
José Pereira da Silva, Diretor-Presidente do CiFEFiL, deu por encer-
rada a reunião, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretá-
rio, redigi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes. Rio 
de Janeiro, dois de junho de dois mil e um. José Pereira da Silva, Al-
fredo Maceira Rodríguez, Vito César de Oliveira Manzolillo, Amós 
Coêlho da Silva 


