de sua fundação até novembro de 2008
ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL
Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e um, reuniram-se, na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor
José Pereira da Silva, os professores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, como estava programado.
Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Vito César
de Oliveira Manzolillo, Ruy Araujo Magalhães,.Amós Coêlho da
Silva, Nataniel dos Santos Gomes, Aileda de Mattos Oliveira e Maria Lúcia Mexias Simon. A reunião não se iniciou com a leitura da
Ata da reunião anterior, pois a secretária ad hoc, Professora Maria
Lúcia Mexias Simon, chegou um pouco atrasada. Iniciaram-se os
trabalhos, portanto, com informações prestadas pelo DiretorPresidente a respeito da publicação de O filólogo no terceiro milênio
(coletânea de trabalhos organizada por ele sobre a delimitação do
papel da Filologia, à luz das novas profissões surgidas) e também a
respeito da Revista Philologus, 20; Soletras, 1 e Idioma, 21. As publicações Soletras e Idioma, de responsabilidade da UERJ, estão abertas a quem deseje publicar trabalhos, com as normas de editoração usuais, que são as mesmas da Revista Philologus. A respeito ainda da classificação das profissões, esclareceu o Professor José Pereira que o Ministério do Trabalho e Emprego tinha o Departamento
CBO 2000 (Classificação Brasileira de Ocupações) O Professor Nataniel dos Santos referiu-se à última Semana de Estudos Filológicos
e Linguísticos, na SUAM, tendo considerado positivo o resultado da
mesma, embora o número de participantes não ser considerado grande (entre 20 e 30 participantes), o que talvez fosse devido ao horário
e ao calendário de final de semestre. A essa altura, tendo chegado a
secretária ad hoc, Professora Maria Lucia Mexias Simon, procedeuse à leitura da Ata da reunião anterior. Tendo sido constatado um pequeno engano quanto à data da última reunião, sugeriu-se deixar uma
linha antes das assinaturas, para a retificação pelo próprio secretário
que a redigiu. O Livro de Atas ficou com o Professor Amós para a
abertura de uma conta bancária em nome do Círculo. A esse respeito, mencionaram-se outras entidades bancárias para essa mesma
conta. Deu-se preferência ao Banco do Brasil, por atingir praticamente todas as localidades no Brasil e muitas no exterior. Unanimemente, resolveu-se que a conta deve ser conjunta. Passou-se a falar a
José Pereira da Silva (org)
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respeito de publicações. O Diretor-Presidente esclareceu que os livros tinham número de ISBN e os periódicos, número de ISSN. O
Livro de Resumos tem ISSN. Quem fornece o ISBN é a Biblioteca
Nacional e o ISSN o Ministério de Ciência e Tecnologia, o que retarda o processo. Pode-se publicar em CD-ROM com as mesmas exigências e o mesmo reconhecimento. O CD-ROM geral, das publicações do CiFEFiL, será considerado republicação. O Professor Nataniel dos Santos está contatando algumas entidades para sediar a
próxima Jornada de Letras, sendo a mais cogitada, até o momento, o
Colégio Pedro II, em São Cristóvão, que ainda não deu resposta definitiva. Outros locais também estão sendo cogitados. Se ocorrerem
dificuldades quanto ao local ou data da Jornada, pode haver alguma
modificação. Em princípio, será numa sexta-feira ou num sábado, no
mês de outubro, possivelmente, no dia vinte, das dez às dezessete horas. O objetivo da Jornada é sempre a política da Filologia. Já há três
pessoas inscritas: os professores José Pereira da Silva, Amós Coêlho
da Silva e Ruy Magalhães de Araujo. Lembrou-se que, nas próximas
publicações, serão exigidos um resumo e palavras-chave, sem os
quais não ocorrerá a publicação. Os presentes dividiram-se em dois
grupos, um para a revisão da Programação do V Congresso e outro,
as professoras Aileda de Mattos Oliveiras e Maria Lucia Mexias Simon para revisão do Caderno de Resumos. Devido ao adiantado da
hora, a Professora Aileda levou o Caderno de Resumos para terminar
a revisão em sua casa, e o outro grupo ficou de voltar, em um dia da
semana seguinte, à residência do Diretor-Presidente, para terminar a
tarefa. A seguir, a reunião foi dada por encerrada e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi a presente Ata, que vai
assinada pelos membros presentes. Rio de Janeiro, quatorze de julho
de dois mil e um. José Pereira da Silva , Alfredo Maceira Rodríguez,
Amós Coêlho da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo
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