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ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CI FEFIL
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dois, às
dez horas, como estava programado, reuniram-se na residência do
Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os professores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e
Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Álvaro Alfredo
Bragança Júnior, Cristina Alves de Brito, Amós Coêlho de Oliveira,
Ruy Magalhães de Araujo, Maria Lúcia Mexias Simon, Ilma Nogueira Motta e Alfredo Maceira Rodríguez. Antes de começar a reunião foi distribuído a cada membro presente um exemplar da Revista
Philologus, 22, e outro de O Filólogo de Plantão, 32. Às dez horas e
vinte minutos, o Prof. José Pereira da Silva deu por iniciada a reunião, solicitando que fossem lidas as atas das duas últimas reuniões, o
que foi feito pelos professores Álvaro Alfredo Bragança Júnior e
Cristina Alves de Brito. A ata da Quinquagésima Sexta Reunião foi
aprovada na íntegra, enquanto para a da Quinquagésima Sétima foi
proposta uma pequena alteração na redação. Concordou-se em que
essa constasse na ata seguinte, ou seja, na presente. É a seguinte:
Onde se lê: “permitir o acesso em quatro computadores”, leia-se:
“permitir o acesso a quatro membros da Diretoria do CiFEFiL”. Com
a correção indicada, as duas atas foram aprovadas e o Prof. José Pereira referiu-se a uma informação que constava dessas atas a respeito
da elaboração de um catálogo de endereços de universidades e cursos
que poderiam interessar ao CiFEFiL, informando que já estava elaborando esse catálogo. Disse também que se deveriam convidar pessoas, principalmente estagiários, para ajudar na realização do VI
Congresso Nacional de Linguística e Filologia e que a Profa. Flávia
da Silva Pires era a pessoa a quem se deveriam dirigir as pessoas que
desejassem participar. Depois, referiu-se às inscrições do VI Congresso, informando que todas as inscrições tinham que ser confirmadas na internet, no domínio www.filologia.org/br no item Inscrições.
Disse também que já tinha pessoas destinadas para algumas tarefas
específicas durante a realização do VI Congresso. A Profa. Cristina
Alves é a chefe responsável pelas inscrições. Ficou combinado que o
lançamento de livros pelos sócios do CiFEFiL no Congresso terá lu-
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gar somente no primeiro dia (segunda-feira), à tarde. O Prof. Álvaro
Alfredo Bragança disse que os apresentadores de trabalhos deveriam
ser informados de tudo a que têm direito: publicação do resumo no
Livro de Resumos, publicação do trabalho no caderno correspondente dos Anais, assim como na internet e em CD-ROM, sendo que o
CD-ROM só aparece no ano seguinte. O apresentador do trabalho
recebe um exemplar do caderno dos Anais em que seu trabalho é publicado. O Prof. Ruy Magalhães informou que gostaria de coordenar
uma mesa-redonda sobre Gregório de Mattos, na que também participariam os professores José Pereira da Silva e Adriano Espínola.
Serão apresentadas vinte mesas-redondas. O Prof. Álvaro Alfredo
Bragança disse que gostaria de ministrar um curso sobre a Iniciação
à Filologia Germânica, cujo título seria: História comparada do inglês e do alemão. A Profa. Ilma Nogueira quer que se organize um
breve currículo dos conferencistas para poder anunciá-los no ato da
apresentação. O Prof. Ruy Magalhães já lhe forneceu o seu. O Prof.
José Pereira comunicou que o auditório que havia solicitado já estava
confirmado. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança apresentou recibos de
despesas de correio no valor de cinquenta e três reais e vinte centavos (R$ 53,20), mas informou que não postulava ressarcimento. O
Prof. José Pereira informou que a Profa. Ana Velasco está organizando o domínio www.cvlnet.nete que ele será o coordenador de Filologia, cujo endereço é www.cvlnet.net/filologia. A seguir, a Profa.
Cristina Alves se referiu ao II Encontro Nacional com a Filologia, informando que todos os conferencistas tinham confirmado sua participação e que todo o programa está completo e acrescentou que não
havia patrocinadores. Discutiu-se se seria conveniente que para o VI
Congresso houvesse algum conferencista de reserva, porque podia
faltar algum. Conclui-se que se poderia ferir a sensibilidade de alguém pelo que se achou melhor telefonar a cada um deles uma semana antes da realização do Congresso, para ficar certos de seu
comparecimento. A seguir, o Prof. José Pereira distribuiu a cada um
dos presentes um carnê numerado para poder comprovar pagamentos
em nome do CIFEFiL (inscrições, trabalhos, participações em minicursos etc.). Entregou ao Prof. Amós Coêlho o livro-caixa do CiFEFiL, que havia sido devolvido em branco, apenas com recibos de
despesas, pelo Prof. Salatiel Ferreira Rodrigues. Também informou
que no momento não há dinheiro na conta do CiFEFiL, mas que o
domínio www.filologia.org.br está pago até meados do ano dois mil
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e três. Disse ainda que a publicação de textos no Almanaque CiFEFiL é grátis para os membros. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira da Silva,
deu por encerrada a reunião às treze horas e, eu, Alfredo Maceira
Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes.
Rio de Janeiro, quatro de maio de dois mil e dois.
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