ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE
DE ESTUDOS F ILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS
DO D IA D OIS DE J UNHO DE D OIS M IL E SETE

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e sete, reuniram-se,
às nove horas e trinta minutos, os professores Ilma Mota, Mário Botelho, Amós Coelho, José Pereira, Carmen Praxedes, Cristina Brito e
alunos da graduação da UERJ, no Instituto de Letras. Inicialmente o
professor Mário Botelho apresentou sua palestra sobre A Linguagem
do Professor – um elemento fundamental no processo ensinoaprendizagem. Em seguida foram feitas a leitura e discussão da ata
da Reunião Ordinária de 05 de maio de 2007, tendo sido feitas algumas correções e aprovada. Em seguida o Presidente passou a apresentar alguns informes referentes às atividades em andamento relativas ao XI CNLF: informou que já há trezentas inscrições apesar da
programação provisória na página do Círculo; também já foram enviados 230 resumos de trabalhos a serem apresentados no evento.
Também apresentou os modelos de crachá, tíquetes de refeição que
serão utilizados durante o evento e o modelo de bolsa que substituirá
as pastas até então usadas no Congresso; também estão reservados os
espaços físicos: dois auditórios – 111 e 113 – dois RAV 112 e 114 e
o LIDIL e por fim já foram iniciadas as negociações com a cantina
do 11º andar. A professora Cristina Brito deverá passar para professora Carmen os dados sobre os estandes, uma vez que no presente
ano ela estará responsável não só pela organização dos mesmos como também pela negociação. Lembrou que na agenda cultural deste
ano há Jornada de Língua Portuguesa que acontecerá em 05 de novembro de 2007, na FFP/UERJ sob a coordenação dos professores
Mário Botelho e Antônio Elias. Informou também que o Almanaque
CiFEFiL deverá estar disponível antes do período do Congresso, tão
logo esteja pronto será enviada uma cópia para os professores Amós
Coelho e Alfredo Maceira para revisão. A seguir apresentou as estatísticas do domínio FILOLOGIA.ORG.BR no mês de maio, que teve
256.734 visitas e 376.553 páginas foram visitadas. A partir dos números na página, a proposta da Editora Lucerna de uma propaganda
em nosso endereço, ficou acordado que caso queiram participar, deverão pagar a hospedagem que hoje está em torno de R$ 100,00, o
mesmo é extensivo a outras editoras que venham manifestar interes264
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de sua fundação até novembro de 2008
se semelhante. O professor Mário Botelho apresentou a proposta de
isenção de taxa de inscrição no Congresso para diretoria; a mesma
foi aceita pelos presentes com a ressalva de que os trabalhos apresentados pagariam taxa de publicação igual a dos demais congressistas.
A situação da Contabilidade do Círculo encontra-se em andamento,
tendo sido a professora Cristina informada pela secretária que o contador já está fechando o ano de 2006. O presidente lembrou que ainda é muita reduzido o número de anuidades pagas, o que gerou por
parte de Emilson Moreira a sugestão de ser posto no site do Círculo a
boleta para aqueles que desejassem pagá-la, pudessem imprimi-la e
com isso incentivar o pagamento da anuidade. Nada mais havendo a
ser tratado, a reunião foi encerrada às 12 horas e cinquenta minutos,
eu, Cristina Alves de Brito, Vice-Diretora-Presidente e Secretária ad
hoc, lavro a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente
Professor José Pereira.

José Pereira da Silva (org)
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