ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CI FEFIL

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e
quatro, às dez 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, Cristina Alves de Brito, Ruy Magalhães de Araujo, Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, Patrícia Festini, Cláudio Cezar Henriques e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas, o Diretor
Presidente declarou aberta a reunião, informando que inverteria a ordem da pauta para liberar mais cedo a Profa. Valdênia Teixeira de
Oliveira Pinto, devido a um compromisso que ela tinha. O Prof. José
Pereira da Silva levou cartazes do III Encontro Nacional com a Filologia e distribuiu-os entre os presentes que podiam afixá-los em universidades ou outros centros de ensino. A seguir informou sobre a
inscrição de alunos para o VIII Congresso Nacional de Linguística e
Filologia, para o Prêmio Antenor Nascentes e para a Comissão de
Apoio. O Prof. Ruy Magalhães de Araujo procedeu à leitura da ata
da reunião anterior, que foi aprovada sem reservas pelos presentes. O
Prof. José Pereira da Silva comentou que é interessante procurar instituições que divulguem o VIII Congresso Nacional de Linguística e
Filologia visto que este ano é realizado concomitantemente com o I
Congresso Internacional de Estudos Filológicos e Linguísticos. Informou que algumas livrarias e editoras já se manifestaram interessadas em ajudar na divulgação do evento. A seguir referiu-se ao III
Encontro Nacional com a Filologia, informando que as professoras
Maria Lúcia Mexias Simon e Ilma Nogueira Motta, do Departamento
Cultural, não dispunham de tempo suficiente para tratar do evento,
pelo que ele tivera que assumir algumas de suas funções para que
não houvesse falhas. Continuando, disse que a Revista Philologus estava em andamento e que o índice dos números publicados sairia no
número trinta (30), número especial do décimo (10o) aniversário. O
Prof. Cláudio Cezar Henriques opinou que se deveria publicar um
suplemento com índice temático e que esse índice, muito útil para
consulta, poderia ser elaborado por algum estagiário como tarefa escolar. Propôs a criação de uma bolsa de estágio pelo CiFEFiL para
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de sua fundação até novembro de 2008
um ou dois bolsistas, no valor de cento e noventa reais (R$ 190,00)
para a elaboração do referido índice temático. Disse que ele á tinha
modelos desse tipo de bolsas. O tema ficou para ser mais estudado e
discutido. O Prof. José Pereira da Silva informou que a publicação
de todos os trabalhos dos membros do CiFEFiL em CD-ROM até a
realização do VIII CNLF era inviável. Disse também que há carência
de membros na Diretoria. O Prof. Ruy Magalhães de Araujo está retornando, mas não pode continuar como Segundo Secretário. Alguns
membros indicados não comparecem às reuniões. A Profa. Patrícia
Festini foi proposta como Segunda Secretária pro tempore e aceitou
a indicação. O Prof. José Pereira da Silva disse que tinha mandado
fazer dez (10) painéis de quatro (4) pôsteres cada, que ficarão na
UERJ, sob a guarda do Instituto de Letras até a realização do VIII
CNLF e depois seriam doados. O material é de boa qualidade. Informou também que descobriu uma firma de Santa Catarina que se
dispõe a fazer a Medalha de Santo Isidoro, cujo custo é de vinte reais
(R$ 20,00) por face (duas faces), além de cento e vinte reais (R$
120,00) pela elaboração da matriz. Foi apresentado um modelo da
medalha em papel e houve várias propostas de alteração do desenho
em ambas as faces, chegando-se a uma concordância. Depois, concordou-se em que só pode indicar candidatos a receber a medalha
quem tiver pelo menos dois anos de filiação ao CiFEFiL. Poderão
votar todos os sócios, mesmo os recentes, mas estes não poderão indicar candidatos. A relação dos candidatos estará disponível para votação por e-mail na página do CiFEFiL, na internet, mas só serão
considerados os candidatos inscritos até o último dia do mês anterior
à realização do evento. Os sócios que indicarem algum candidato terão que fazer uma exposição escrita sobre os motivos da indicação
da pessoa, que se terá destacado em estudos filológicos e/ou linguísticos. Se uma pessoa for indicada por mais de um sócio, será considerada a primeira indicação. Serão atribuídas três medalhas como
prêmios. Foi proposto que os sócios possam votar em três candidatos, porém este item ficou em aberto para ser decidido numa próxima
reunião. O Prof. Cláudio Cezar Henriques ficou de enviar ao Prof.
José Pereira da Silva um e-mail especificando as características do
modelo da medalha. Não havendo mais assuntos a serem discutidos
nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof.
José Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião às treze horas e
trinta minutos e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário,
José Pereira da Silva (org)
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redigi esta Ata que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente.
Rio de Janeiro, dezessete de abril de dois mil e quatro.
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