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ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 pro-
fessores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 
Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pe-
reira da Silva, Amós Coêlho da Silva, Ruy Magalhães de Araujo, 
Nataniel dos Santos Gomes, Vito César de Oliveira Manzolillo, Ma-
ria Lúcia Mexias Simon e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas 
e quinze minutos, o Prof. José Pereira da Silva deu por iniciada a re-
união, passando a ler o rascunho da ata da reunião anterior à qual fo-
ram propostas algumas emendas na redação, com o que todos con-
cordaram. A seguir, comentou-se que a Diretoria de Relações Públi-
cas deverá procurar patrocínios, porém nem o Diretor, Prof. Álvaro 
Alfredo Bragança Júnior nem a Vice-Diretora, Profa. Flavia da Silva 
Pires se encontravam presentes. Depois, passou-se ao item principal 
da pauta que era o de fazer algumas alterações no texto do Estatuto 
do CiFEFiL. O Prof. José Pereira da Silva distribuiu o texto do Esta-
tuto e fez a leitura do mesmo, destacando os itens que estavam em 
discussão. Nas alíneas (k) e (l) do Parágrafo 1o, do Artigo 5o, eram 
propostas as seguintes alterações de redação: k) “Diretor da Revista 
Philologus, que recebe e edita a Revista Philologus, convoca e man-
tém informado o seu Conselho Editorial e seu Conselho Consultivo, 
coordenando a Equipe de Apoio Editorial do CiFEFiL”, alterado pa-
ra “Diretor de Publicações, que recebe e edita a Revista Philologus 
e as demais publicações do CiFEFiL, convoca e mantém informado 
o seu Conselho Editorial e seu Conselho Consultivo, coordenando a 
Equipe de Apoio Editorial do CiFEFiL ”. l) “Vice-Diretor da Revista 
Philologus, que auxilia e/ou substitui o Diretor da Revista Philolo-
gus”, alterado para “Vice-Diretor de Publicações que auxilia e/ou 
substitui o Diretor de Publicações”. Os membros presentes concor-
daram com a mudança na redação dessas duas alíneas, mas, para po-
der fazer qualquer alteração no Estatuto é necessária a anuência de 
pelo menos dois terços da Diretoria. Foi feita a contagem e verificou-
se a falta de um membro para completar o quórum. Foi proposta en-
tão a convocação por telefone da Profa. Cristina Alves de Brito, 
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quem já se tinha manifestado favorável à alteração, mas não tinha 
podido comparecer. Vários membros presentes expuseram-lhe o pro-
blema e ela prontamente deu seu voto favorável, com o que ficou a-
provada a alteração no Estatuto do CiFEFiL. Não havendo mais te-
mas a serem discutidos, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, deu por 
encerrada a reunião, às doze horas, e, eu, Primeiro Secretário, Alfre-
do Maceira Rodríguez, redigi esta Ata, que vai assinada pelos mem-
bros presentes. 

Rio de Janeiro, sete de dezembro de dois mil e dois. 


