ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA
REUNIÃO E XTRAORDINÁRIA DO CIFEFI L

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dois,
às dez horas, como estava programado, reuniram-se numa sala do
Instituto de Letras da UERJ, os professores membros do Círculo
Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Cláudio Cezar
Henriques, Cristina Alves de Brito, Amós Coêlho da Silva, Álvaro
Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, Flávia da Silva
Pires, Maria Lúcia Mexias Simon e Alfredo Maceira Rodríguez. Às
dez horas e trinta minutos, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof.
José Pereira da Silva, deu por iniciada a reunião, apresentando uma
pauta mínima dos temas a serem discutidos. Solicitou à Profa. Cristina Alves de Brito que procedesse à leitura da ata da reunião anterior.
A ata foi lida e aprovada com a ressalva que está sendo feita aqui.
Onde se lê: “Alunos de graduação poderão participar das comunicações, acompanhados de um professor responsável”, leia-se: “Alunos
de graduação, poderão participar das comunicações, aprovados por
um professor responsável”. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva referiu-se ao Almanaque CiFEFiL 2001, que está prestes a sair e contém as atividades e publicações dos membros do CiFEFiL do ano
passado. Quanto à Revista Philologus, comentou que, apesar de não
ter patrocínio, ela vinha melhorando, embora ainda se notassem algumas deficiências relativas à impressão e outras, mas que já figura
no catálogo de comunicações da CAPES. Informou também que os
cadernos que contêm os anais do V CNLF vinham sendo publicados
numa média de um caderno por mês, embora com periodicidade irregular. Eventos: Lembrou que o próximo Encontro Nacional com a
Filologia será realizado no próximo mês de maio na ABL, evento
que está a cargo das professoras Aileda de Mattos Oliveira e Cristina
Alves de Brito. A Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos tem
ocorrência irregular e pode ser realizada em universidades diversas,
públicas ou particulares. O CNLF é o evento principal do CiFEFiL e
está cada vez mais firme. O próximo (VII CNLF) será realizado na
última semana de agosto de dois mil e três, no mesmo local em que
teve lugar nos últimos anos. O Prof. Ruy Magalhães sugeriu que se
fizesse uma publicação onde constassem todos os eventos do CiFE172
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de sua fundação até novembro de 2008
FiL, o que ficou de ser estudado. O Prof. José Pereira da Silva elogiou a Diretoria Financeira porque conseguiu levar à frente as contas
da entidade. A Diretoria de Relações Públicas deve procurar acesso a
outras instituições, buscar patrocínios, etc. Acesso ao Banco do Brasil. Por enquanto, só o Prof. José Pereira da Silva tem acesso à conta
do CiFEFiL. Internet. A seguir ele informou sobre a situação do domínio www.filologia.org.br do CiFEFiL. Disse que até agora os pagamentos estavam em dia, tanto a anuidade da FAPESP, como a
hospedagem e o técnico que faz a manutenção. Todo o material publicado pelo CiFEFiL está lá. O domínio na internet é importante para o CiFEFiL porque o garante como entidade sem fins lucrativos.
No domínio há espaço também para a Academia Brasileira de Filologia. A seguir referiu-se ao Livro de Atas e leu algumas delas. Diretores. Alguns dos Diretores presentes informaram sobre as atividades
de seus departamentos. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior explicou o que tinha sido feito e o que não se pudera fazer. Busca de
patrocínio. A Profa. Flávia da Silva Pires pediu a participação e a
documentação do CiFEFiL para poder solicitar patrocínio. O Prof.
José Pereira da Silva esclareceu que essas solicitações tinham que ser
feitas com muita antecedência. A FAPERJ requer a antecedência de
quatro meses, com toda a documentação pronta. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior opinou que as comunicações tinham que ser
feitas muito mais cedo. O Prof. José Pereira da Silva disse que estava
quase certa a realização do VII Congresso Nacional de Linguística e
Filologia (VII CNLF) no Instituto de Letras da UERJ. O Prof. Claudio Cezar Henriques disse que o CiFEFiL era um órgão independente e levantou a ideia de se seria conveniente estar vinculado a uma
universidade ou não e discutiu-se de que maneira a FAPERJ poderia
ajudar o Congresso. Edições. Depois ele referiu-se ao Conselho Editorial, opinando que este deveria ser formado por especialistas de diversas entidades e até de diversos estados. O Prof. José Pereira da
Silva esclareceu que para o próximo número da Revista Philologus
não se poderiam fazer muitas alterações. A seguir, lembrou à Profa.
Cristina Alves de Brito que combinasse com a Profa. Aileda de Mattos Oliveira a realização do Encontro Nacional com a Filologia na
ABL, visto que havia urgência. Estatuto. Depois, falou-se da mudança de nome da função Diretor da Revista Philologus para Diretor de
Publicações. Para isso é preciso alterar algum artigo do Estatuto do
CiFEFiL para o que foi marcada uma reunião no dia sete de dezemJosé Pereira da Silva (org)
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bro próximo. Nessa reunião tratar-se-á da possível mudança de alguns artigos do Estatuto assim como do planejamento para o próximo biênio. O Prof. José Pereira da Silva distribuiu aos presentes o
texto do Estatuto para que o pudessem estudar e apresentar sugestões. Posse. Concordou-se também em considerar empossada a Diretoria eleita para o biênio 2002-2004: Diretor-Presidente – José Pereira da Silva; Vice-Diretor – Vito César de Oliveira Manzolillo; Primeiro Secretário – Alfredo Maceira Rodríguez; Segundo Secretário –
Ruy Magalhães de Araujo; Diretor Cultural – Rosalvo do Valle; Vice-Diretor Cultural – Nataniel dos Santos Gomes; Diretor de Relações Públicas – Álvaro Alfredo Bragança Júnior; Vice-Diretora de
Relações Públicas – Flavia da Silva Pires; Diretor da Revista Philologus – Amós Coêlho da Silva; Vice-Diretor da Revista Philologus –
Cláudio Cezar Henriques; Diretora Financeira – Cristina Alves de
Brito; Vice-Diretora Financeira – Maria lúcia Mexias Simon. Calendário de Reuniões. A seguir, foi estabelecido o calendário das reuniões ordinárias do CiFEFiL para o ano de dois mil e três, que ficou
assim estabelecido: vinte e dois (22) de março; dez (10) de maio;
quatorze (14) de junho; vinte e nove (29) de agosto (esta reunião ocorrerá após o encerramento do VII CNLF); vinte e sete (27) de setembro, e vinte e nove (29) de novembro. Com exceção da reunião
do vinte e nove de agosto, que ocorrerá o Instituto de Letras da
UERJ, após o encerramento do Congresso, as demais ficaram programadas para as dez horas, na residência do Diretor-Presidente do
CiFEFiL. Não havendo mais assuntos a serem discutidos nem mais
quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José
Pereira da Silva deu por encerrada a reunião, às doze horas e cinquenta minutos e eu, Primeiro Secretário, Alfredo Maceira Rodríguez, redigi esta Ata que vai assinada pelos professores membros
presentes.
Rio de Janeiro, nove de novembro de dois mil e dois.
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