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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
quatro, às nove horas, como estava previsto, reuniram-se na residên-
cia do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filoló-
gicos e Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os pro-
fessores membros do CiFEFiL. (Esta reunião estava programada pa-
ra o mês de dezembro do ano de dois mil e três, mas por compromis-
sos do Diretor-Presidente teve que ser adiada). Estavam presentes os 
professores José Pereira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, 
Maria Lúcia Mexias Simon, Patrícia Festini e Alfredo Maceira Ro-
dríguez. Às nove horas e vinte minutos, o Diretor-Presidente deu por 
iniciada a reunião, apresentando a pauta da mesma. A seguir solici-
tou à Profa. Maria Lúcia Mexias Simon que procedesse à leitura da 
ata da reunião anterior. Foram comentados vários itens dessa ata an-
tes de ser aprovada pelos presentes. A seguir, o Prof. José Pereira da 
Silva informou que era conveniente filiar o Círculo Fluminense de 
Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL) à Federação das Aca-
demias de Letras do Rio de Janeiro. Enumerou as vantagens que tra-
ria para a nossa entidade e todos concordaram com que devia ser fei-
ta essa filiação. A seguir comentou-se que se deviam convidar pro-
fessores para o julgamento dos trabalhos sobre o homenageado do 
VIII CNLF, Mário Barreto. Foram indicados alguns nomes, sem se 
chegar a uma definição. A continuação passou-se a discutir a criação 
de uma medalha para homenagear pessoas que se destacaram em Fi-
lologia e/ou Linguística, com a finalidade de estimular o estudo des-
sas disciplinas. Concordou-se em que o nome da medalha será Isido-
ro de Sevilha, pela vinculação deste religioso com a Filologia num 
período remoto. Concordou-se também em criar uma comissão para 
estabelecer normas para a atribuição desse prêmio. A comissão deve 
ser composta por dois membros do CiFEFiL, os quais escolherão um 
terceiro de fora da entidade. Os dois membros do CiFEFiL já foram 
indicados: os professores Cláudio Cezar Henrique e Ruy Magalhães 
de Araujo. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva informou que pre-
tendia convidar as professoras Ceila e Sigrid Gavazzi para substituir 
temporariamente o Prof. Ruy Magalhães de Araujo, que está com li-
cença do seu cargo e a Profa. Flavia que no momento não está po-
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dendo exercer suas funções devido a exigências profissionais. A se-
guir referiu-se ao andamento das publicações do VII CNLF, infor-
mando que todos os trabalhos que foram apresentados já estão publi-
cados, faltando apenas o caderno doze (12), que está na gráfica. In-
formou também que tinha contratado os serviços da contadora Vivi-
ane Ferreira de Souza para atualizar a escrita do CiFEFiL e que esta 
entidade estava em boa situação, contando com duzentos e dezesseis 
(216) associados. Sobre o Encontro Nacional com a Filologia, reali-
zado em anos anteriores na Academia Brasileira de Letras, a Profa. 
Maria Lúcia Mexias Simon informou que ela e a Profa. Ilma Noguei-
ra Motta já tinham contatado a entidade e que no próximo mês de fe-
vereiro voltariam lá para tentar conseguir a realização do evento des-
te ano também nesse local, possivelmente no mês de maio, o que já 
está sendo divulgado pelo Departamento de Relações Públicas. Com 
referência à recém-realizada VII Semana Nacional de Filologia, o 
Prof. José Pereira da Silva informou que o resultado tinha sido posi-
tivo, pois tinham comparecido cerca de trezentos e trinta participan-
tes (330), sendo cento e seis inscritos pagantes (106). Informou tam-
bém que para o VIII Congresso Nacional de Linguística e Filologia 
já havia vinte (20) pessoas inscritas assim como três (3) mesas re-
dondas solicitadas. recomendou aos que os que fossem apresentar 
minicursos que o fizessem o mais rápido possível. Quanto aos pai-
néis, comunicou que ia enviar por e-mail a minuta da estrutura dos 
mesmos, com base na dos painéis apresentados em eventos do 
SBPC. Também vai organizar o concurso de monografias. A seguir 
foi estabelecido o cronograma das reuniões ordinárias do CiFEFiL, 
que é o seguinte: Dia seis (6) de março; dia dezessete (17) de abril; 
dia vinte e dois (22)de maio; dia três (3) de julho; dia dois (2) de ou-
tubro, e dia vinte (20) de novembro. Será também realizada uma re-
união no dia vinte e sete (27) de agosto no Instituto de Letras da 
UERJ, logo após o encerramento do VIII Congresso Nacional de 
Linguística e Filologia, como habitualmente se vem fazendo. Esta 
reunião tem a finalidade de avaliar o Congresso recém-encerrado. 
Com exceção desta reunião, as demais vêm sendo até aqui realizadas 
na residência do Diretor-Presidente, mas cogitou-se a mudança de 
local que poderia ser uma sala no Instituto de Letras da UERJ ou no 
IBGE. As datas das reuniões ordinárias ficaram definidas, porém o 
local e horário serão informados aos interessados em tempo hábil. O 
Vice-Presidente do CiFEFiL, Prof. Vito César de Oliveira Manzolil-
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lo solicitou licença do cargo por três (03) meses para dedicar-se a e-
laboração de sua tese de doutorado, com o que concordaram os pre-
sentes. Não havendo mais assuntos para serem discutidos nem mais 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Prof. José Pereira da Silva deu 
por encerrada a reunião às doze horas, e eu, Alfredo Maceira Rodrí-
guez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada por mim 
e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, dezessete de janeiro de dois mil e quatro. 


