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ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 
Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e um, às 

nove horas, realizou-se na residência do Diretor-Presidente do Ci-
FEFiL, Professor José Pereira da Silva, a reunião extraordinária do 
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. Esta reu-
nião não estava prevista no calendário, mas foi convocada com a fi-
nalidade principal de tratar da III Jornada Nacional de Filologia, a 
ser realizada na SUAM, no dia vinte e sete de outubro do presente 
ano. Estavam presentes os professores membros do CIFEFIL José 
Pereira da Silva, Aileda de Mattos Oliveira, Vito César de Oliveira 
Manzolillo, Nataniel dos Santos Gomes, Amós Coêlho da Silva e Al-
fredo Maceira Rodríguez. Às nove horas, o Professor José Pereira 
abriu a sessão e foram lidas e aprovadas as duas atas das últimas re-
uniões. A seguir, o Professor José Pereira da Silva apresentou o CD-
ROM que está elaborando e que conterá os trabalhos publicados pelo 
CiFEFiL até o ano de dois mil. Disse que o nome de Almanaque Ci-
FEFiL ainda era provisório, porém o título foi aprovado pelos pre-
sentes e será lançado na III Jornada Nacional de Filologia. Informou 
que o CD-ROM terá ISSN próprio. Informou também que estava 
preparando a edição em forma de livro da coletânea da Revista Phi-
lologus, 1999 e que logo deverá preparar também a correspondente 
ao ano 2000. Entregou aos professores Vito César Manzolillo e Na-
taniel dos Santos Gomes as provas da coletânea 1999, para correção. 
Foi sugerido que deveria haver maior rigor na cobrança de anuida-
des, inscrições em eventos e publicação de trabalhos pelo CiFEFiL, 
pagamentos que constituem praticamente a única receita da entidade 
e que, atualmente, a crescente percentagem de inadimplência vem 
pondo em risco a continuidade e pontualidade de atividades e publi-
cações. Todos os presentes concordaram plenamente e foram apre-
sentadas diversas sugestões de soluções possíveis para serem anali-
sadas. Também foi sugerido que os alunos de graduação não deveri-
am participar de mesas-redondas, embora devessem ser estimulados 
a participar em quase todas as outras atividades dos eventos realiza-
dos pelo CiFEFiL. O Professor Nataniel dos Santos Gomes informou 
que estava envidando esforços para introduzir a disciplina de Filolo-
gia na grade curricular da Faculdade de Letras da SUAM. O Profes-
sor José Pereira referiu-se à proposta de criação de um grupo de pes-
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quisa de Filologia no DIRETÓRIO DOS GRUPOS DE PESQUISA 
DO BRASIL, inserido nos grupos de pesquisa do CNPC. A seguir 
solicitou ao Professor Nataniel dos Santos que relacionasse os nomes 
dos participantes na III Jornada e os títulos dos trabalhos que preten-
diam apresentar, contudo alguns títulos ainda eram provisórios e res-
tava a dúvida do comparecimento do Professor Bruno Fregni Basset-
to, por não ter sido possível comunicar-se com ele. A programação 
detalhada ficou para ser realizada posteriormente assim como a con-
fecção de um cartaz para divulgar o evento. Não havendo mais quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente deu por encerrada 
a reunião, às onze horas, lembrando aos presentes que no próximo 
dia vinte de outubro será realizada a reunião ordinária que consta no 
calendário para essa data. Eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro 
Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada pelos professores mem-
bros presentes. Rio de Janeiro, seis de outubro de dois mil e um. José 
Pereira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Alfredo Macei-
ra Rodríguez, Amós Coêlho da Silva 


