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

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e
três, às nove horas, 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). Esta reunião tinha sido convocada em caráter extraordinário,
com a finalidade principal de tratar da realização do VII Congresso
Nacional de Linguística e Filologia (VII CNLF). Estavam presentes
os professores José Pereira da Silva, Vito César Manzolillo, Cristina
Alves de Brito, Maria Lúcia Mexias Simon, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, Claudio Cezar Henriques e Alfredo Maceira Rodríguez. A reunião foi iniciada às nove
horas, com a prestação de contas das finanças do CiFEFiL pela Profa. Cristina Alves de Brito. Às nove horas e vinte minutos, o Prof.
José Pereira da Silva solicitou ao Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. A ata foi
comentada e aprovada pelos presentes. A seguir, o Prof. José Pereira
da Silva informou que até o momento havia cento e noventa e sete
(197) participantes inscritos e que já tinha recebido cento e trinta e
sete (137) resumos de trabalhos a serem apresentados. Depois, passou-se a discutir a possibilidade da exibição de um painel com fotos
sobre o homenageado do Congresso. Concordou-se em que tinha que
haver uma pessoa responsável pela aquisição e exibição do referido
painel. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior prometeu trazer na
próxima reunião informações precisas sobre a viabilidade do painel
ainda para este ano. O Prof. José Pereira da Silva sugeriu um painel
de madeira, tipo compensado, encarregando-se ele mesmo da compra
da madeira. O Prof. Vito César Manzolillo ficaria encarregado da organização do material. Fotos e outros documentos de interesse do
CiFEFiL e do homenageado seriam expostos no painel ainda no
Congresso deste ano. O Prof. Cláudio Cezar Henriques opinou que o
painel poderia ser exposto este ano com a finalidade de divulgar este
processo para os congressos futuros. Discutiu-se a instauração de um
concurso sobre o homenageado do ano. Este concurso seria de monografias elaboradas por graduandos para as quais seria estabelecido
algum tipo de premiação. Cartazes ou outras ilustrações sobre o ho184
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de sua fundação até novembro de 2008
menageado também seriam passíveis de avaliação e prêmio. A família do homenageado talvez pudesse contribuir com informações ou
empréstimo de material relativo ao homenageado. Nada ficou decidido a respeito, ficando a decisão para a próxima reunião porque falta um estudo mais aprofundado do tema. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva referiu-se à publicação das atas dos congressos. Informou
que faltava publicar quatro (4) cadernos das Atas do VI CNLF. Disse
que no futuro as capas dos cadernos das Atas viriam com capas a cores, pois ele já as tinha criado no computador. Sobre os números da
Revista Philologus informou que os números vinte e quatro (24) e
vinte e cinco (25) já estavam prontos para impressão, à espera apenas
dos recursos financeiros para realizá-la. Quanto ao número vinte e
seis (26), disse que já o tinha enviado por e-mail aos Diretores do
CiFEFiL¸ para avaliação e revisão. O Prof. Claudio Cezar Henriques
referiu-se a critérios e possibilidades de revisão. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva enfatizou a conveniência de publicar na Revista
Philologus duas ou três resenhas de livros novos, relacionados às ciências da linguagem. Essas resenhas deverão abordar a obra do ponto de vista científico, com título próprio e duas ou três páginas de
conteúdo, não havendo necessidade de a resenha ser inédita. Os presentes concordaram com essas propostas. A Profa. Cristina Alves de
Brito levantou o tema do material que receberiam os alunos dos minicursos. Concordou-se que somente os alunos matriculados receberiam o Livro dos Minicursos, com o conteúdo de todos os minicursos
oferecidos. Também foi ventilada a melhor maneira de obter local
para exposição do painel, empréstimo de material para exibição de
transparências, outros recursos didáticos etc. Foram dadas algumas
sugestões a respeito. Foi proposto o envio de uma carta de pedido de
patrocínio aos editores e livrarias que pudessem estar interessados na
sua divulgação no Congresso. Esgotadas as sugestões sobre a melhor
realização do VII CNLF, com a promessa dos presentes de verificar
a melhor maneira de realizar as funções a eles atribuídas, o Prof. José
Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião às doze horas e quarenta e seis minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelo DiretorPresidente.
Rio de Janeiro, vinte e quatro de maio de dois mil e três.
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