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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e 
quatro, às dez horas, como estava programado, reuniram-se na resi-
dência do Diretor-Presidente do Círculo de Estudos Filológicos e 
Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os professores 
membros do CiFEFiL. Estavam presentes os professores José Pereira 
da Silva, Ilma Nogueira Motta, Patrícia Festini, Amós Coêlho da 
Silva e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas, o Prof. José Perei-
ra da Silva declarou aberta a reunião, distribuindo a pauta da mesma 
e solicitando à Prof. Ilma Nogueira Motta que procedesse à leitura da 
ata da reunião anterior, que foi comentada e aprovada pelos presen-
tes. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva e a Profa. Ilma Nogueira 
Motta comentaram o III Encontro Nacional com a Filologia, que se 
tinha encerrado no dia anterior, na Academia Brasileira de Letras. 
Concluíram que o evento tinha sido muito positivo, tanto pelo núme-
ro de inscritos: cento e quarenta (140), além de muitos que não fize-
ram inscrição, como pela divulgação e interesse que o evento desper-
tou. Ficou evidenciado o interesse dos participantes pela frequência a 
todas as palestras assim como pelas perguntas e debates que surgi-
ram. Como itens que devem ser levados em conta nos encontros vin-
douros destacou-se uma melhor comunicação entre a Direção Cultu-
ral do CiFEFiL e o setor da Academia Brasileira de Letras responsá-
vel pela locação ou cessão de salas para eventos externos. Por não se 
conhecer bem a burocracia da Academia no que se relaciona com es-
ta atividade, foi necessário pagar novecentos e quarenta reais (R$ 
940,00) pela locação. Não se questiona o pagamento dessa importân-
cia, ou de qualquer outra, mas é conveniente que em futuros eventos 
esteja prevista no orçamento. Com relação ao número de palestras, 
ficou combinado que serão duas por dia, sempre de tarde, ficando 
para outra reunião a fixação do horário do início das palestras e do 
intervalo. Verificou-se também a ausência dos presidentes das ses-
sões, o que parece que se deveu à falta de comunicação ou de ênfase 
da Direção Cultural com os professores indicados para essa função. 
Quanto ao problema financeiro do III Encontro, ficou para ser estu-
dado e discutido com a Diretoria Financeira porque não estava pre-
sente a Diretora nem a Vice-Diretora. Seguindo a ordem da pauta, 
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tratou-se da Revista Philologus. O Prof. José Pereira da Silva infor-
mou que o número vinte e oito (28) estava atrasado e a seguir pas-
sou-se a discutir o número de páginas que deveriam ter os próximos 
números. Combinou-se que a partir de agora, todos os números terão 
entre cento e vinte e cento e cinquenta páginas (120-150). O Prof. 
Amós Coêlho da Silva lamentou o atraso dos autores na entrega de 
seus textos para publicação, além de, às vezes, os apresentarem in-
completos. Concluindo o regulamento da Concessão da Medalha Isi-
doro de Sevilha, na maior parte, já discutido e aprovado na reunião 
anterior, decidiu-se que a exposição escrita do associado na indica-
ção de cada candidato terá que ser de uma página. O sócio do CiFE-
FiL poderá votar no máximo em três (3) candidatos. A seguir, pas-
sou-se ao tema do VIII Congresso Nacional de Linguística e Filolo-
gia. O Prof. José Pereira da Silva informou que já havia cento e qua-
renta (140) pessoas inscritas, das quais, setenta e duas (72) já envia-
ram resumos dos seus trabalhos. Informou também que não haverá 
Diretores de Relações Públicas nesses dias, devido a licença dos o-
cupantes desses cargos. Quanto aos estagiários, informou que já ha-
via dez (10) da UERJ e cinco (5) de outras instituições, porém serão 
necessários trinta (30) (seis para cada dia). Informou que o contato 
dos candidatos a estagiários só pode ser feito com ele pela internet 
pelo e-mail: pereira@uerj.br. Disse que o Prof. Álvaro Alfredo Bra-
gança Júnior, Diretor Cultural, deve indicar um substituto ou dois pa-
ra exercer suas funções durante sua ausência. Continuando com sua 
exposição, disse que o fabricante dos painéis para o VIII CNLF já os 
havia entregado, mas que ele os devolvera por não estar de acordo 
com o que tinha sido tratado. Depois definiu a função do Secretário 
no Congresso: fiscalizar a comunicação escrita (cartazes, setas, etc.). 
Quanto à distribuição do espaço físico a editores e livreiros, disse 
que era atribuição da Profa. Cristina Alves de Brito. Comentou tam-
bém sobre a importância da filiação do CiFEFiL à Federação das 
Academias de Letras e Artes do Rio de Janeiro. Como não havia 
mais assuntos para serem discutidos nem mais quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira da Silva, deu 
por encerrada a reunião às doze horas e trinta e cinco minutos e eu, 
Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que 
vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente, 

Rio de Janeiro, vinte e dois de maio de dois mil e quatro. 


