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ATA DA REUNIÃO DE 6 DE AGOSTO DE 2005 

 

Aos seis dias do mês de agosto de 2005, reuniram-se às 9:30 
h, em caráter extraordinário, na residência do Diretor-Presidente do 
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, Professor 
José Pereira da Silva, os seguintes Professores componentes da dire-
toria do CiFEFil: Álvaro Bragança Júnior, Amos Coelho, Delia 
Cambeiro, Valdênia e José Pereira da Silva. Iniciou a reunião o Dire-
tor-Presidente, com informes gerais sobre o IX Congresso, declaran-
do que um artigo enviado não será publicado, pois o autor não quer 
inscrever-se, alegando ter sido convidado a participar do Congresso. 
Respondeu o Diretor-Presidente que apenas ele possui autoridade pa-
ra convidar alguém, portanto, todos os presentes concordaram que o 
artigo não deva ser publicado. Ainda o Diretor-Presidente anunciou o 
Almanaque a sair durante o Congresso, junto com a publicação de 
2004, além dos Resumos de 2005. Discutiu-se, a seguir, quanto ao 
problema da utilização do datashow, ponderando-se ser um assunto 
de difícil solução, para o IX Congresso, mas que será revisto para o 
próximo. O Segundo-Secretário, Professor Álvaro Braga, lembrou do 
tipo de avaliação do CNPq, sugerindo que se fizessem publicações 
na qualidade de livro, com os artigos transformados em capítulos, 
pelo fato de a citada agência de fomento dar melhor avaliação para 
as publicações referenciadas como livro. Em resposta, o Diretor-
Presidente lembrou que a publicação do CiFEFil corresponde à cate-
goria Cadernos, portanto, não ser possível efetivar-se a sugestão do 
Professor Álvaro Bragança Júnior. Seguiu-se a reunião comentando-
se a homenagem a ser feita ao Professor Macieira e a prévia distribu-
ição de exemplares do livro comemorativo para os membros da Dire-
toria do CiFEFil. Em prosseguimento, discutiu-se a divisão de en-
cargos de componentes da Diretoria durante o Congresso. A prepara-
ção do coquetel estará sob a responsabilidade da Professora Valdê-
nia, como planejadora, assessorada pelo Professor Álvaro Bragança, 
responsável da compra de vinhos e de copos. Ele também coordenará 
as atividades correspondentes aos pôsteres, na terça-feira e quinta-
feira, também cooperando na segunda-feira e na sexta-feira, após 
14h30min, pois estará em sala de aula, na Faculdade de Letras da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, até 13h00min. Professor 
Amós Coelho estará presente na terça-feira, quinta-feira e sexta-
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feira, pela manhã, e segunda-feira à tarde. Ele também deverá coor-
denar, na quarta-feira, pela manhã, o lançamento do livro em home-
nagem ao Professor Macieira. A Primeira-Secretária, Professora De-
lia Cambeiro, ficará na terça-feira e na quinta-feira, a partir das 
14h00min, devido a seus encargos como Coordenadora Geral do 
LICOM UERJ, durante toda a manhã. Os outros dias, a citada pro-
fessora tem horário de aulas na Escola de Letras da Univercidade. 
Apesar de seus horários, ela deve ainda fiscalizar, já na segunda-feira 
de manhã, se as informações, as indicações, os cartazes escritos refe-
rentes às atividades estão em ordem e se o direcionamento das salas 
cumpre com os objetivos de bem informar. Após efetuarem-se corre-
ções na lista de Resumos, pelos Professores Álvaro Bragança Júnior 
e Amós Coelho, encerrou-se a reunião, às 13h00min, da qual lavrei a 
presente Ata assinada por mim, Delia Cambeiro, Primeira-Secretária, 
e pelos demais sócios presentes. Rio de Janeiro, seis de agosto de 
dois mil e cinco. 


