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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dois de junho de dois mil e seis, reuniu-se, em caráter ex-
traordinário, na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. 
José Pereira, e não na UERJ, pois, à greve geral na instituição, os e-
levadores não funcionavam nessa data. Estavam presentes os Profes-
sores José Pereira, Carmem Praxedes, Mário Jorge Botelho, Amós 
Coelho, Valdênia Oliveira e Cristina Alves de Brito. Essa reunião foi 
marcada para tratar-se do X Congresso e, então, iniciando os deba-
tes, o Diretor-Presidente confirmou a quantia de R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais), paga ao Instituto de Letras da UERJ, para a 
realização do evento, de 21 a 25 de agosto próximo. Durante o Con-
gresso, espera-se a participação de livreiros, cuja presença só 04 
(quatro) foram confirmadas, mas, tal número poderá chegar a 06 
(seis). Entre as editoras prováveis estão Lucerna, contexto, Surlivros 
e Eduerj. A Diretora de Finanças disse estar contatando, também, ou-
tras editoras, tais como, Livros de Portugal, Nova Fronteira e Pará-
bola. A discussão voltou-se para a questão do aluguel do espaço para 
montagem dos estandes de livros e para o coquetel. Quanto ao pri-
meiro tópico, foram vários os pareceres, pois, os livreiros, às vezes, 
assumem o compromisso e, na último momento causam problemas, 
pelo fato de não comparecerem, o que prejudica enormemente o cír-
culo, ao ficar um espaço vazio, sem render dividendos para o Círcu-
lo. Por isso, a mesma Professora disse ser necessário saber quem, de 
fato, pretende se apresentar, para que tais impedimentos não nos sur-
preendam. A sugestão do Prof. José Mário foi a de se pedir uma taxa 
de reserva, no valor de 50%. Todos concordaram. Quanto ao lan-
che/café, de início pensou-se em contratar uma firma, o que foi rejei-
tado pelo Prof. Pereira, pelo gasto, que poderá vir a ser excessivo. A 
Profa. Valdênia de Oliveira perguntou sobre a possibilidade do pa-
trocínio do lanche. Em resposta, o Prof. Pereira afirmou que negoci-
amos com a cantina, localizada no Instituto de Letras, que, por um 
preço um pouco abaixo, servem café ou refresco. Tal negociação de-
verá ser confirmada. Passou-se ao assunto das novas tabelas para os 
pôsteres, que, até maio, para serem apresentados, custavam R$ 
80,00,mas que a partir de 01 de junho passará a R$ 90,00. Tal acrés-
cimo, explicou o Diretor-Presidente, serve para a educação do parti-
cipante, para a criação de uma norma de controle e modificação de 
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arraigados hábitos culturais de se deixar tudo para a última hora. A-
lém disso, acrescentou o Prof. José Mário, é importante para que se 
faça uma previsão financeira. Ficou confirmado que os alunos da 
graduação em Letras, da UERJ, não pagam inscrição, e, para o pôs-
ter, serão cobrados apenas R$ 30,00 além de também terem entrada 
livre nos recintos em que estejam acontecendo mesas-redondas, pa-
lestras, etc., porém, eles não podem apresentar trabalho. A Profa. 
Cristina sugeriu imprimir-se o que ficou decidido sobre os alunos, 
para que não haja dúvidas entre o que está escrito na página da inter-
net e o prospecto. Aceitou-se a ideia e será fotocopiado tudo o que 
está na internet, para os que estiverem na coordenação do evento. O 
Prof. Pereira advertiu quanto aos descontos indevidos pedidos pelos 
participantes, pois temos limites para o retorno de dinheiro proveni-
ente do Congresso, havendo muito que pagar. A Profa. Cristina citou 
problemas com quem trabalha no apoio, visto que muitos se inscre-
vem, entretanto, não comparem às reuniões, para a divisão do traba-
lho. No entanto, surgem na hora do Congresso, despreparados, por-
que nunca estiveram na reunião. Acrescentaram-se opiniões de que a 
carga horária deva ser de 2 turnos completos e, também, a de quem 
não comparecer será cortado; os problemáticos também. Os bolsistas 
deverão confirmar sua situação com o Prof. Pereira, em casos difí-
ceis, as coordenações decidem, os sem solução serão levados ainda 
ao mesmo. Lembrou-se de que os xerox de trabalho durante o con-
gresso é de responsabilidade do apresentador. Em prosseguimento, 
votou-se a mudança do dia das reuniões, que, doravante, será às sex-
tas-feiras, às 10:00 h Depois, firmou-se a data das próximas reuni-
ões; em 23 de junho, a extraordinária e, no dia 30 de junho, a ordiná-
ria. Sem mais assunto a tratar, ninguém pediu a palavra, portanto, o 
Prof. Pereira, Diretor-Presidente do CiFEFiL, encerrou a reunião às 
13:15 h e eu, Delia Cambeiro, Primeira Secretária, lavrei esta Ata, 
assinada por mim e pelo Diretor-Presidente.  


