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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e seis, às nove ho-
ras, realizou-se a reunião do Círculo Fluminense de Estudos filológi-
cos e Linguísticos (CiFEFil), na residência de seu Diretor–
Presidente, Prof. Dr. José Pereira da Silva e demais membros da di-
reção Círculo. Estavam presentes à reunião os Professores José Pe-
reira, Álvaro Alfredo Bragança, Maria Lúcia Mexias, Amós Coelho, 
Valdênia de Oliveira Pinto e Delia Cambeiro. Após leitura e aprova-
ção da Ata anterior, o Prof. Pereira deu início aos comentários sobre 
a Vice-Diretoria Financeira, ainda sem um nome para formar uma 
equipe de trabalho que ative e atualize as finanças do Círculo, porque 
se corre o risco de o CNPJ vir a ser cancelado, o que causaria, logi-
camente, sérios problemas bancários. Continuou ainda demonstrando 
o saldo de R$ 1352,14 (um mil, trezentos e cinquenta e dois reais, 
quatorze centavos), depositados no Banco do Brasil. Também afir-
mou já terem sido publicados todos os livros programados do Círcu-
lo. Mudando a item da pauta, com o objetivo de se fazer uma seleção 
de conferencistas para o X Congresso, foram apontados os seguintes 
nomes: Leonor Fávero, Nelly Medeiros, Darcilia Simões, a serem 
confirmados. Foram submetidos, ainda, mais dois nomes: Gonçalo 
Fernandes, da Universidade do Porto e Luís Antônio Lindo, da USP. 
Juntaram-se à lista, para os minicursos, os Professores Maria do 
Amparo Tavares Maleval, Flora Simonetti Coelho, Eduardo de Al-
meida Navarro, Maria Vicentina de Paula do Amaral. Em prosse-
guimento, discutiu-se a respeito da parceria a ser efetuada com a U-
nivercidade, coordenada pela Primeira Secretária do CiFEFiL, Profa. 
Delia Cambeiro, para a realização da V Jornada Nacional de Filolo-
gia. Naquela ocasião será outorgada a medalha Isidoro de Sevilha, 
para destaque em Linguística e Filologia, do ano de 2005, às seguin-
tes personalidades: Emmanuel dos Santos, Flora Simonetti Coelho e 
Leodegário Amarante Filho. A seguir, o Diretor-Presidente do Ci-
FEFiL anunciou ainda haver espaço para artigos na Revista Philolo-
gus, número 34, já com 05 (cinco) artigos e 03 (três) resenhas. Na 
parte de assuntos gerais, o mesmo se referiu à carência de ações e de 
participação dos membros da diretoria no CiFEFiL. Seguiram-se o-
piniões de todos os presentes, quanto à observação e, em seguida, 
não havendo mais nenhum tópico a ser tratado, nem quem desejasse 



de sua fundação até novembro de 2008 
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fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Professor José Pereira, 
deu por encerrada a reunião, às doze horas e quarenta e cinco minu-
tos (12:45) e eu, Delia Cambeiro, Primeira Secretária do CiFEFiL, 
redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros 
presentes à reunião. Rio de Janeiro, onze de março de dois mil e seis. 


