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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

um, reuniram-se no Laboratório de Línguas do Instituto de Letras da 
UERJ, às dezessete horas e trinta minutos, como estava programado, 
os professores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológi-
cos e Linguísticos (CiFEFiL), com a finalidade principal de avaliar o 
V Congresso Nacional de Linguística e Filologia, que acabava de ser 
encerrado nas dependências do Instituto de Letras da UERJ. Estavam 
presentes os professores José Pereira da Silva, Maria Lúcia Mexias 
Simon, Afrânio da Silva Garcia, Cristina Alves de Brito, Vito César 
de Oliveira Manzolillo, Alfredo Maceira Rodríguez, Hilma Pereira 
Ranauro, João Bortolanza, Ricardo Stavola Cavaliere, Bruno Fregni 
Bassetto, Joseph Ildefonso de Araújo e Nestor Dockhorn. O Diretor-
Presidente do CiFEFiL, Prof José Pereira da Silva, abriu a sessão e 
fez a apresentação de todos os participantes, visto que estavam pre-
sentes vários professores que não costumam frequentar as reuniões. 
A seguir, pediu a opinião dos presentes sobre os pontos fracos do 
Congresso recém encerrado. A Professora Cristina Alves de Brito fez 
sua avaliação e leu algumas anotações relacionadas com suas obser-
vações do andamento do Congresso. Foi dito que havia uma proposta 
em andamento com a finalidade de incluir o evento no calendário o-
ficial do Instituto de Letras da UERJ, embora continuasse sendo de 
responsabilidade do CiFEFiL. O Instituto de Letras da UERJ conti-
nuaria sendo o local da realização do evento. O Professor João Bor-
tolanza concordou com a ideia e pediu para que se lutasse com a fi-
nalidade de restabelecer a Filologia e que este restabelecimento fosse 
endossado pela Universidade. O Professor Ricardo Stavola Cavaliere 
concordou e apoiou a ideia, assim como o fez o Professor Nestor, 
que também aproveitou a ocasião para elogiar a equipe que trabalhou 
no atendimento diário durante a realização do Congresso. O Profes-
sor José Pereira disse que se havia esquecido de convidar a Direção 
do Instituto de Letras para a Sessão de Abertura do Congresso. O 
Professor Bruno Fregni Bassetto disse que os alunos da UERJ deve-
riam participar mais no Congresso e que deveria haver mais propa-
ganda com essa finalidade. Propôs que lhes fosse cobrada uma taxa 
mínima para poderem participar. O Professor Afrânio Garcia apoiou 
essa ideia. O Professor Nestor disse que os minicursos tiveram pou-
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cos alunos. O Professor José Pereira lembrou que o Congresso era 
também de Linguística. A Professora Hilma Pereira Ranauro disse 
que havia muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Professor 
João Bortolanza disse que a maior parte dos participantes vinha ape-
nas para apresentar seus trabalhos e que se deveria cobrar taxa menor 
aos que vinham somente para assistir. O Professor José Pereira a-
chou que quanto a isso parecia que todos estavam de acordo. O Pro-
fessor Afrânio Garcia disse que as atividades do Congresso nos pri-
meiras horas da manhã não eram muito frequentadas. Achou também 
que deveria haver uma sala na UERJ para realizar a reunião mensal 
do CiFEFiL, em vez de ser realizada na residência do Diretor-
Presidente. O Professor José Pereira informou que era preciso encer-
rar a reunião porque estava programada uma sessão na Academia 
Brasileira de Filologia para dar posse como Sócios Correspondentes 
da entidade a alguns dos professores presentes. Assim, às dezoito ho-
ras, a reunião foi encerrada e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Pri-
meiro Secretário, lavrei esta Ata, que vai assinada pelos professores 
membros presentes. Rio de Janeiro, trinta e um de agosto de dois mil 
e um. José Pereira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Al-
fredo Maceira Rodríguez, [Assinatura ilegível] 


