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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

No dia 07 de junho de 2008, às 09h30min, reuniram-se, no 
primeiro andar da UERJ, os professores José Pereira da Silva, Delia 
Cambeiro Praça, Maria Lúcia Mexias-Simon, Cristina Alves de Bri-
to, Amós Coêlho da Silva e Mario Botelho. O Presidente do CiFEFil 
deu início à reunião, pedindo que se fizesse a leitura das Atas refe-
rentes aos dias 11 de novembro de 2007 e 26 de abril de 2008. Após 
leitura e devidas correções, passou-se à palestra do Prof. Mario Bote-
lho. A discussão seguiu com o tema da compra de um computador 
portátil e de um datashow, para as atividades dos congressos. Estuda-
ram-se os melhores preços para a futura compra, já que os aparelhos 
deverão servir durante a Jornada de Filologia, o Curso de Verão, os 
futuros Congressos do CiFEFil e a Jornada de novembro. Quanto ao 
Congresso, resolveu-se, ainda, fazer uma divulgação do CiFEFil, na 
internet, com o objetivo de se obterem novas filiações e, também, 
uma reunião em 05 de julho, para já se estudarem as estratégias a se-
rem postas em prática durante o evento de 2008. Durante tal reunião, 
haverá a palestra do Prof. Amós, cujo título será oportunamente di-
vulgado. Antes de dar por encerrada a reunião, os professores discu-
tiram a respeito da publicação dos Anais, que, segundo o Prof. Perei-
ra, já começou e estará pronta para o próximo Congresso, além de os 
artigos serem também disponibilizados na internet; sobre a revista 
Philologus, que teve muitos de seus artigos suprimidos e, possivel-
mente, haverá menor quantidade de exemplares para venda no Con-
gresso; sobre o Almanaque, cuja primeira versão, até final de junho, 
estará com a sua estrutura já montada. Sem mais a ser observado, às 
11h20min, deu-se por terminada a reunião, cuja Ata vai lavrada e as-
sinada por mim, Profª Drª Delia Cambeiro, na qualidade de Primeira 
Secretária, e pelo Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filo-
lógicos e Linguísticos, Prof. Dr. José Pereira da Silva.  


