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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CI FEFIL

Aos três dias do mês de julho 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, Ilma Nogueira Motta, Vito César de Oliveira Manzollilo,
Amós Coêlho da Silva, Valdênia Teixeira de Oliveira, Patrícia Teresita Festini e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas, o Prof. José
Pereira da Silva deu início à reunião, distribuindo a pauta correspondente e informando que pretendia andar um pouco mais rápido com
os temas da pauta para não ultrapassar muito o tempo previsto. Alguns dos presentes disseram que as reuniões poderiam ser começadas uma hora antes e, visto que todos os presentes assim o preferiam,
ficou acertado que futuramente começariam às nove horas. A seguir,
a Profa. Ilma Nogueira Motta fez a leitura da ata da reunião anterior,
que foi aprovada sem reservas pelos presentes. Continuando, o Prof.
José Pereira da Silva informou que já havia mais de quatrocentos e
cinquenta (450) trabalhos para apresentar no VIII Congresso Nacional de Linguística e Filologia e que todos os dados relativos a este
Congresso estavam sendo atualizados frequentemente em
www.filologia.org.br/viiicnlf. Disse que todos os resumos dos trabalhos que tinham sido entregues já estavam lá disponibilizados, assim
como a programação, embora esta ainda se considerasse provisória
porque poderiam ocorrer algumas alterações e que a relação dos inscritos logo seria atualizada. Informou que tinha retirado da página da
internet os dados sobre o Prêmio Antenor Nascentes por não se ter
apresentado nenhum candidato. Referiu-se aos painéis, que tinha encomendado e que tivera que devolver por não estarem em boas condições, mas que agora vieram de acordo com o que fora solicitado.
Disse que eram dez (10) painéis, cada um com espaço para expor
quatro (4) pôsteres. A pessoa que apresente seu trabalho nos painéis
ficará perto por duas horas para explicar o trabalho aos possíveis interessados. Esse material depois será doado à UERJ. Informou que
aproximadamente cinquenta por cento (50%) dos inscritos ainda não
efetuaram o pagamento. Passou a seguir a comentar o prêmio MedaJosé Pereira da Silva (org)
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lha Isidoro de Sevilha informando que havia dificuldades técnicas
com a firma que se tinha comprometido a fabricar a medalha pelo
que poderia ocorrer que não estivesse disponível para ser entregue
aos premiados no VIII CNLF e, nesse caso seria entregue posteriormente. Disse que já estava constituída a Comissão Julgadora desse
prêmio e que tudo o concernente a ele estava na página da internet,
inclusive as normas para votar no candidato preferido. A respeito da
Revista Philologus, disse que o número vinte e nove (29) está em
andamento. O Prof. Vito César Manzollilo sugeriu que se realizasse
uma entrevista por mês. Os presentes acharam a ideia interessante e
o Prof. José Pereira da Silva propôs que o Prof. Vito César Manzollilo se encarregue dessa tarefa a partir do número trinta (30), mesmo
porque a revista tinha grande aceitação até fora do CiFEFiL, visto
que pessoas alheias ao Círculo fazem assinaturas. O Prof. Amós
Coêlho da Silva aconselhou ao Prof. José Pereira da Silva a responder ao autor de qualquer trabalho que receba sem resumo e / ou palavras-chave para que complete o que falta para poder ser publicado.
Concordou-se que as resenhas se referissem apenas à apresentação
do trabalho resenhado (duas ou três páginas), evitando emitir juízos
de valor para não criar polêmica. A continuação discutiu-se a função
da Comissão de Apoio do VIII CNLF. As professoras Valdênia Teixeira de Oliveira e Ilma Nogueira Motta ajudarão aos palestrantes
com o material necessário, enquanto a parte financeira será coordenada pela Profa. Cristina Alves de Brito. A seguir falou-se do fornecimento de café, biscoitos, água, etc. durante o Congresso e do Coquetel de Encerramento, do trato com a Cantina para preço especial
no almoço e do orçamento para esses itens. O Prof. José Pereira da
Silva referiu-se às publicações prévias do VIII CNLF, informando
que o Livro de Resumos já está pronto e contém umas trezentas (300)
páginas, o Livro de Programação, cinquenta (50) páginas e o Livro
de Minicursos também ficará volumoso. Depois, referiu-se ao salário
da Secretária Sílvia Avelar Silva, devido ao muito tempo de seu trabalho que dedica ao Congresso. Concordou-se em que receberá por
conta do evento o salário de três (3) meses. A seguir, a Profa. Valdênia Teixeira de Oliveira propôs algum auxílio em dinheiro aos estagiários, porém o Prof. José Pereira da Silva disse que eles já tinham
outras vantagens como isenção de taxa, almoço, etc., além de que só
se apresentava quem tinha interesse, pelo que não deve haver qualquer pagamento. Não havendo mais assuntos para discutir nem mais
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quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, José Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião às doze horas e quarenta e
cinco minutos e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretario,
redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente.
Rio de Janeiro, seis de julho de dois mil e quatro.
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