ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
DO

ATA DA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS
E LINGUÍSTICOS

Aos cinco dias do mês de março de 2005 realizou-se na casa
do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos
e Linguísticos, doravante denominado CiFEFil, Prof. José Pereira da
Silva, octogésima Reunião Ordinária do CiFEFiL, estando presentes
o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira da Silva, a profa. Ilma Nogueira Motta, Vice-Diretora Cultural e o Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Segundo Tesoureiro. A Reunião iniciou-se às
09h10min, seguindo a pauta, a saber. O ponto 1 referia-se ao preenchimento das vagas de Primeiro e Segundo Secretários do CiFEFiL,
devido à enfermidade do Primeiro Secretário e ao retorno para a Argentina da Segunda Secretária. Com relação a este tópico, o DiretorPresidente, Prof. José Pereira da Silva, convidou a Profa. Délia
Cambeiro para ser a Primeira Secretária e esta aceitou o convite. Após isso, foi decidido que o Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior
assumiria o cargo de Segundo Secretário, ficando vago, a partir da
data de hoje, o cargo de Segundo Tesoureiro. Como item dois da Reunião foi apresentado o relatório da VIII Semana Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos, doravante denominada SENEFIL, realizada na semana anterior ao Carnaval. Conforme a opinião do Diretor-Presidente do CiFEFiL, esta foi a melhor de todas no que tange
à qualidade dos trabalhos apresentados. Financeiramente, porém, segundo o Diretor-Presidente, as despesas foram maiores que a receita.
Segundo a opinião do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, a venda de cerca de 100 exemplares restantes do Livro
da VIII SENEFIL, de 140 páginas e que foi publicado como Suplemento da revista Philologus, equilibrará a situação financeira. O terceiro item da reunião tratou da IV Jornada Nacional de Filologia, que
se realizará na USP no dia 04 de abril do corrente ano. Conforme a
informação do Diretor-Presidente do CiFEFiL, já há mais de 50 inscritos para o evento. Por ocasião da IV Jornada Nacional de Filologia, serão condecorados com a medalha Isidoro de Sevilha como “Destaque do ano de 2004 em Linguística e Filologia” o Prof. Dr. Bruno
Fregni Bassetto da USP, o Prof. Dr. Evanildo Bechara, da UERJ e o
Prof. Dr. João Bortolanza da UEL. Como item número quatro da re218
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de sua fundação até novembro de 2008
união foi discutido o Encontro Nacional com a Filologia, que deverá
ocorrer provavelmente de 16 a 20 d maio na Academia Brasileira de
Letras. Os primeiros contatos já foram feitos através da profa. Cristina Alves de Brito pelo CiFEFiL e pela profa. Leila Longo pela Academia Brasileira de Letras. Sobre a data, esta ainda está incerta devido às negociações sobre o aluguel do espaço físico. O tópico número
cinco da reunião prendeu-se ao IX Congresso Nacional de Filologia,
que ocorrerá de 22 a 26 de agosto na UERJ. O Diretor-Presidente do
CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, informou que já há algumas
inscrições para o Congresso. Sobre este tópico, o Diretor-Presidente
comunicou aos presentes que a partir de 2004, as instituições que
disponibilizavam o espaço físico para a realização dos eventos do
CiFEFiL começaram a cobrar preços bastante elevados e que já é necessário se pensar em conseguir novos espaços físicos com preços
mais módicos. Em seguida discutiu-se acerca do nome dos convidados para as conferências e foram indicados os seguintes nomes para
serem convidados nesta ordem até preencher a necessidade do evento, que será de oito conferencistas: Antônio Martins de Araújo
(UFRJ), Mário Eduardo Viaro (USP), Evanildo Bechara (UERJ), Afrânio Gonçalves Barbosa (UFRJ), Cilene da Cunha Pereira (UFRJ),
Antônio Hauila (UFRJ), Helênio Fonseca de Oliveira (UERJ), Bruno
Fregni Bassetto (USP), Ricardo Stavola Cavaliere (UFF), Claudio
Cezar Henriques (UERJ), Célia Marques Telles (UFBA), João Bortolanza (UEL), Célia Regina (UFRJ), Vanda de Oliveira Bittencourt
(UFMG), Emanoel da Santíssima Trindade José dos Santos (UFRJ) e
Celina Márcia de Souza Abbade (UFBA). O Diretor-Presidente do
CiFEFiL salientou os presentes sobre a necessidade de marcação de
uma reunião extraordinária para tratar exclusivamente do IX
CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA. O
ponto seis da reunião referiu-se à conveniência ou não de se repetir a
programação da VIII SENEFIL ainda no ano de 2005. Deliberou-se
ser desaconselhável uma segunda edição do mesmo evento em um
mesmo ano. No tópico sete da reunião discutiu-se acerca da omissão
dos sócios do CiFEFiL, que estão com as suas anuidades em atraso.
Os presentes decidiram que a Diretoria Financeira deverá tomar providências relativas à cobrança daquelas. O último ponto de pauta da
reunião deteve-se sobre a proposta da criação da estrutura do
CURSO DE FILOLOGIA A DISTÂNCIA, que contaria com a participação do quadro docente do CiFEFiL. A proposta foi analisada e
José Pereira da Silva (org)
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considerada como muito pertinente. Durante a IV Jornada Nacional
de Filologia na USP, em abril deste ano, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva apresentará um anteprojeto mais
elaborado com relação ao Curso. Inicialmente, segundo as palavras
do Diretor-Presidente do CiFEFiL, o Curso deverá ser oferecido como Curso de Extensão, enquanto se providencie a transformação legal em Curso de Especialização. Nada mais havendo a se tratar, a reunião encerrou-se às doze horas e eu, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, secretário ad hoc desta Reunião, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada será devidamente assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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