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ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CI FEFIL

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e
três, às nove horas, como estava programado, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os professores membros do CiFEFiL. Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Cristina Alves de Brito e Alfredo Maceira Rodríguez. Às nove horas e quarenta
e cinco minutos, o Diretor-Presidente deu por iniciada a reunião, distribuindo aos presentes a pauta da mesma. A Profa. Cristina Alves de
Brito procedeu à leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada
pelos presentes. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva distribui o
programa do VIII Congresso Nacional de Linguística e Filologia
(VIII CNLF), informando que já estava praticamente acertada sua
realização no Instituto de Letras da UERJ, nos dias vinte e três a vinte e sete de agosto do ano de dois mil e quatro e deu-se início à apreciação do programa. Concordou-se em dividir a apresentação dos
minicursos em dois dias, visto que alguns participantes manifestaram
a vontade de frequentar mais de um. Assim, metade dos minicursos
serão realizados na segunda-feira de tarde e a outra metade, na terçafeira de manhã. Depois passaram a discutir as bases do concurso de
monografias de graduandos sobre Mário Barreto, filólogo homenageado no VIII CNLF. Ficou estabelecido que o prêmio aos vencedores constaria de livros e diploma. O valor aproximado dos livros, assim como os autores, títulos, etc., serão estabelecidos posteriormente. Quanto à banca julgadora dos trabalhos resolveu-se que fosse
formada por três professores com profundo conhecimento na matéria
a ser julgada, mas que residam fora do Estado do Rio de Janeiro.
Desses três professores, um selecionará os trabalhos que mereçam ir
a julgamento e os outros dois darão o veredicto final. Além desses
três avaliadores, será escolhido outro professor do Rio de Janeiro,
que ficará como suplente para o caso de faltar algum dos outros. O
Prof. Vito César de Oliveira Manzolillo ficou encarregado de elaborar o programa com as normas do concurso. A seguir, o Prof. José
Pereira da Silva levou à consideração dos presentes a ideia da realização do I Congresso Internacional de Estudos Filológicos e LinJosé Pereira da Silva (org)
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guísticos (ICIEFIL) por motivo do décimo (10o) aniversário do CiFEFiL. Os presentes concordaram com a realização, mas faltava determinar a época de sua realização. Uma proposta foi o mês de janeiro do ano de dois mil e cinco, com duração de três ou quatro dias; a
outra foi a da realização simultânea com o VIII CNLF, nos dias vinte
e três a vinte e sete de agosto do ano de dois mil e quatro. Esta foi a
proposta vencedora. Concordou-se em que neste Congresso Internacional serão homenageados em conjunto todos os que foram homenageados nos Congressos Nacionais anteriores. Os pormenores deste
Congresso Internacional serão estabelecidos em outra reunião do CiFEFiL. A seguir tratou-se da VII Semana Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos (Curso de Verão) a ser realizada de doze a dezesseis de janeiro de dois mil e quatro (12-16/01/2004), no Instituto
de Letras da UERJ. O Prof. José Pereira da Silva distribuiu o programa da Semana (SENEFIL)e informou que o mesmo está disponível em www.filologia.org.br/viisenefil. Outras informações, assim
com as inscrições estão disponíveis em pereira@uerj.br. Seguindo a
pauta da reunião, passou-se a tratar do Encontro Nacional com a Filologia, evento que já foi realizado dois anos consecutivos nas dependências da Academia Brasileira de Letras, mas que parece que
atualmente não há ali mais disponibilidade para esse evento, por isso
foram sugeridos outros locais onde poderia ser realizado como a Biblioteca Nacional e outros. É um evento da responsabilidade da Diretoria Cultural do CiFEFiL, porém para este ano não há tempo hábil
para sua realização. Como não se encontrava presente nenhum representante da Diretoria Cultural, ficou o tema para ser discutido numa
reunião extraordinária com essa Diretoria. A seguir passou-se a tratar
da realização da IV Jornada Nacional da Filologia para o ano de
dois mil e quatro, por já não haver tempo hábil para realizá-la no
presente ano. Este evento é da alçada da Diretoria de Relações Públicas, que será solicitada a tomar as devidas providências para que a
ideia não seja abortada. A Profa. Cristina Alves de Brito propôs que
se tratasse de organizar este evento em outros estados. Mencionaram-se alguns estados onde há pessoas que poderiam organizar o evento, que será realizado numa sexta-feira ou num sábado. Concordou-se em que se devia ir entrando em contato com algumas dessas
pessoas porque isso demanda bastante tempo. A continuação, o Prof.
José Pereira da Silva deu alguns informes sobre algumas atividades
do CiFEFiL. Inicialmente comunicou sua intenção de regularizar a
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entidade na Receita Federal para o que já tinha entrado em entendimentos para contratar um profissional de Contabilidade, visto que a
não regularização implicava em multa. Todos os presentes apoiaram
a ideia. A seguir referiu-se à publicação do Volume VII dos
CADERNOS DO CNLF, com trabalhos do VII CNLF. Informou que
tinha recebido mais de cento e quarenta (140) trabalhos para publicação em oito (8) volumes, além dos quatro (4) que forma publicados
na época do evento. Os oito (8) volumes restantes e Revista Philologus, número 27 deverão ser publicados até dezembro do presente ano, com o que as publicações do CiFEFiL ficarão totalmente em dia.
Também se congratulou, como todos os presentes, com o aumento
do número de pagantes devido a novas adesões assim como à recuperação de alguns membros antigos. A seguir foi proposto o aumento
da anuidade de sócio do CiFEFiL para cinquenta reais (R$ 50,00). A
proposta foi aprovada, estabelecendo-se a época de fixação do preço
sempre depois do encerramento do CNLF. Finalmente informou sobre a criação do domínio www.filologia.com.br, que pertencerá à
Academia Brasileira de Filologia. Foi aceita a proposta do DiretorPresidente de trocar o domínio FILOLOGIA.ORG.BR pelo
FILOLOGIA.COM.BR para atender um desejo da Comissão nomeada com a finalidade de preparar a criação de um domínio próprio para aquela instituição. Explicou as vantagens que isso representava
para o CiFEFiL e para a Filologia em geral. Houve algumas ponderações e finalmente os presentes concordaram em deixar a critério do
Diretor-Presidente essa possível alteração. Não havendo mais assuntos na pauta, nem quem quisesse fazer uso da palavra, 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 sete de setembro de dois mil e três.
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