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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

No dia onze de novembro de 2007, às 09:45, reuniram-se, no 
Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os 
Professores José Pereira da Silva, Delia Cambeiro Praça, Valdênia 
Teixeira de Oliveira Pinto, Amós Coêlho da Silva, Antônio Elias 
Freitas da Silva e Cristina Alves de Brito, todos integrantes da dire-
toria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 
(CiFEFiL). A reunião teve início com enfoque, primeiramente, para 
os livros do Prof. Claudio César Enriques, publicados no Rio de Ja-
neiro, pela Editora Elvesier, em 2007, cujos títulos são: Morfologia; 
e Fonética, fonologia e ortografia. Em seguida, o enfoque foi para o 
I Simpósio de Crítica Textual, do Laboratório de Ecdótica da UFF. 
Passou-se aos comentários superficiais de contas do CiFEFil, que 
conta com um líquido de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), mas falta ainda pagarem-se as bolsas do congresso. Outros in-
formes foram: sobre a próxima eleição para a Medalha Isidoro de 
Sevilha, com chamada da lista de candidatos e sobre os artigos para a 
Revista Philologus. A Profª Cristina comentou que um grupo deseja 
montar um curso de pós-graduação lato sensu, sobre Educação In-
clusiva e necessita de entidade com CNPJ, que possa oferecer patro-
cínio. Os presentes informaram que seria interessante tal parceria, 
porém o CiFEFil entraria com o apoio, menos com dinheiro e teria 
50% de participação. Outra possibilidade de contato é em relação à 
Faculdade Gama e Souza. Informou a mesma professora que haveria 
condições de se criar uma plataforma de Ensino a Distância em Filo-
logia. O curso de Especialização já existe e querem terceirizar a ofer-
ta do curso. A participação de 60% do líquido deverá ser acompa-
nhado por um contador especializado no setor. Nesse instante, o 
Prof. Amós lembrou a necessidade de orientação quanto ao Imposto 
de Renda; o Prof. Antonio Elias, quanto à base contábil e jurídica 
bem monitorada; o Prof. Pereira apoiou a ideia, acrescentando que o 
curso a distância não desvaloriza a formação de um profissional; a 
Profª Ilma fechou a discussão do tema dizendo que, no país, a ques-
tão educacional é importante, por isso, o patrocínio seria bem-vindo. 
Para encerrar a reunião, O Prof. Pereira acrescentou informes sobre: 
uma jornada nacional de estudos filológicos e linguísticos, para o dia 
04 de abril, de 2008, no dia da entrega da Medalha Isidoro de Sevi-
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lha além do curso de verão X Semana Nacional de Estudos Filológi-
cos e Linguísticos, do dia 03 ao 07 de março, talvez na Faculdade de 
Formação de Professores. Sem mais o que se acrescentar, a reunião 
terminou às 12:10 e eu, Profª Dra. Delia Cambeiro, Primeira Secretá-
ria, lavrei esta Ata que vai assinada por mim e pelo Presidente do 
CiFEFil, Prof. Dr. José Pereira. 


