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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL, SOBRE  
O XI CONGRESSO NACIONAL DE FILOLOGIA E LINGUÍSTICA 

 

No dia trinta e um de agosto de 2007, às 18:15, reuniram-se, 
na sala 11029 do Instituto de Letras da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, os Professores José Pereira da Silva, Delia Cambeiro 
Praça, José Mario Botelho, Ilma Nogueira Motta, Maria Lúcia Mexi-
as-Simon, Valdênia Teixeira de O. Pinto, Amós Coêlho, todos inte-
grantes da diretoria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 
Linguísticos (CiFEFiL); também presentes estavam os estagiários 
Thuli Cavalcanti e Rodrigo de S. Pereira. O Presidente do CiFEFiL, 
Prof. Dr. José Pereira da Silva, sublinhou, primeiramente, o objetivo 
do encontro dos membros da Diretoria do CiFEFiL, após o congres-
so: manifestar, a respeito do evento, os resultados não só positivos, 
mas, para que não se repitam, em especial os negativos. Tomou a pa-
lavra, então, a Profª Maria Lúcia Mexias, para dizer que, em geral, 
tudo se passou muito bem. Referiu-se ao bom nível das comunica-
ções apresentadas por nomes internacionais e parabenizou a equipe 
de apoio. Quanto à equipe, O Prof. José Mario declarou ser necessá-
rio, de fato, formar-se uma equipe, mas, cada um precisa executar a 
sua tarefa. Se um dos membros não conseguir executar algo combi-
nado deverá passar para alguém a incumbência. Manifestou ainda 
sua insatisfação, quanto ao fato de perceber uma animosidade com 
relação à Profª Valdênia e suas monitoras. Em meio ao clima forma-
do, inamistoso, diz ter achado, naquele instante, a solução para o ca-
so dos monitores da referida Professora. O Prof. Amós, em seguida, 
confirmou a importância de haver transparência nas ações dos gru-
pos que comandam o congresso. Completou, então, o Prof. José Ma-
rio que um integrante não deve nem pode interferir nas atividades 
dos demais colegas. Quanto a isso, o Prof. Pereira ponderou que ele 
e a Profª Cristina são responsáveis por tudo, entretanto, mesmo com 
os cuidados devidos, nem tudo o que se programa sai como deve, por 
isso, talvez, surjam tais situações. Citou, como exemplo, o pagamen-
to dos monitores, que precisou ser refeito. O estagiário Rodrigo a-
proveitou o tema sobre o pagamento, para declarar que não teria 
condições de estar todos os dias no congresso se não fosse a ajuda 
para as passagens e o almoço. Em continuidade, outras questões o-
corridas no último momento foram relatadas, tais como, o caso dos 
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envelopes, muitos entregues sem certificados, por causa da dificul-
dade em imprimi-los. O Prof. José Mario pensa ser preciso outra 
pessoa, para Sílvia não ficar com todas as responsabilidades, pois ela 
é a pessoa que detém todas as informações do congresso. Em prosse-
guimento, a Profª Valdênia referiu-se aos minicursos, bem numero-
sos e, muitos deles, ocorridos no mesmo horário, portanto, a opinião 
da Professora é de que isso deva ser repensado, para os próximos 
Congressos. Após a referida Professora ter expressado sua crítica, 
quanto aos minicursos, o Professor Pereira declarou que a Profª Val-
dênia não pode sair da diretoria do CiFEFiL, conforme seria sua in-
tenção, e indicar alguém, quem deve fazê-lo é o Professor José Ma-
rio. Assim, após tal afirmação, às 19:30, nada mais havendo a ser 
discutido, deu-se por encerrada a reunião, cuja Ata vai assinada por 
mim, Profª Drª Delia Cambeiro, Primeira Secretária do CiFEFiL, e 
por seu Presidente, Professor Doutor José Pereira da Silva. 


