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ATA DA REUNIÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA  
PARA O BIÊNIO 2008/2010 DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS  
DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2008 

 

No dia onze de outubro de dois mil e oito, às nove horas, no Instituto 
de Letras da UERJ (Praça de alimentação do bloco F) sito a rua São 
Francisco Xavier, 524 / 11º andar – Maracanã – Cidade do Rio de 
Janeiro – RJ, reuniram-se, em caráter ordinário, os professores José 
Pereira da Silva, Amós Coêlho da Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, 
José Mario Botelho, Ilma Nogueira Motta, Cristina Alves de Brito, 
Jonia Maria Souza da Silva e Marilene Meira da Costa, com a finali-
dade de dar posse à nova Diretoria do CiFEFiL, eleita no dia 29 de 
agosto de 2008. A professora Marilene foi convidada a redigir e la-
vrar a presente ata. A reunião teve início sob a Presidência do Pro-
fessor José Pereira que formalizou a posse dos membros, ficando as-
sim definida a Diretoria do Círculo: Diretor-Presidente – Professor 
Doutor José Pereira da Silva; Vice-Presidente – Professora Mestra 
Cristina Alves de Brito; Primeira-Secretária– Professora Doutora 
Delia Cambeiro Praça; Segunda Secretária – Professora Doutora Ma-
ria Lúcia Mexias Simon; Diretor de Publicações – Professor Doutor 
Amós Coêlho da Silva; Vice-Diretor de Publicações – Professor 
Doutor Alfredo Maceira Rodriguez; Diretor Cultural – Professor 
Doutor José Mario Botelho; Vice-Diretora Cultural– Professora Es-
pecialista Marilene Meira da Costa; Diretor de Relações Públicas – 
Professor Doutor Antônio Elias Lima Freitas; Vice-Diretor de Rela-
ções Públicas– Professor Doutor Eduardo Tuffani Monteiro; Diretora 
Financeira – Professora Especialista Ilma Nogueira Motta; Vice-
Diretora Financeira – Professora Especialista Jonia Maria Souza da 
Silva. Empossados os novos membros, o Presidente apresentou o Es-
tatuto para os novos componentes e informou-lhes de suas funções, 
salientando que, conforme o Estatuto em seu artigo 14, os membros 
ora empossados não serão remunerados, a qualquer título, pelo exer-
cício de suas funções como diretores. A seguir, deu-se a leitura da 
ata da reunião do dia 29 de agosto de 2008 pelo professor José Mário 
Botelho, discutindo-se a mesma. Foi sugerido pela professora Cristi-
na e pelo professor Mario que doravante, os resumos de publicação 
nos anais dos congressos sejam elaborados entre 100 a 250 palavras, 
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o que foi aceito por todos. De acordo com a sugestão do professor 
Tuffani, registrada na ata anterior, da necessidade de marcação com 
antecedência das salas onde os eventos do Congresso ocorrerão, a-
cordou-se, por sugestão da professora Cristina, identificar as salas na 
programação por letras. O professor José Mario corroborou como 
forma de melhor identificação também, os monitores recepcionarem 
e direcionarem os ouvintes, o que foi aceito por todos. Passou-se en-
tão para a correção da lista de identificação dos novos membros da 
Diretoria, lista essa que segue com a ata para registro. Deu-se segui-
mento a pauta, agendando-se a data da próxima reunião para o dia 29 
de novembro de 2008, que seria a princípio no dia 22 do mesmo 
mês, mas adiada, devido ao feriado de Zumbi dos Palmares no dia 
20. Na próxima reunião, ocorrerá a palestra da professora Especialis-
ta e membro da Diretoria Jonia Maria, com o título “A História do 
Plural de Palavras em ão”. Sugeriu-se os nomes para compor a lista 
inicial dos candidatos à Medalha Isidoro de Sevilha, como se segue: 
Adriano da Gama Kury; André Crim Valente; Cláudio Cezar Henri-
ques; Darcilia Marindir Pinto Simões; Edison Lourenço Molinari; 
José Carlos dos Santos de Azeredo; José Lemos Monteiro; Leda Bi-
sol; Luiz Carlos Travaglia; Magda Becker Soares; Walmírio Eroni-
des de Macedo. Pré-agendou-se para 1 a 4 de abril de 2009, o I sim-
pósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos e o XIII Con-
gresso Nacional de Linguística e Filologia para 24 a 28 de agosto de 
2009, sem local definido para realização, ficando a cargo do Diretor 
Cultural e seu Vice a análise do convite da Faculdade CCAA. Discu-
tiu-se a realização da III Jornada Nacional de Linguística e Filologia 
da Língua Portuguesa no dia 05 de novembro de 2008. O professor 
José Pereira informou que há várias instituições inscritas. A seguir, o 
professor José Pereira fez uma breve explanação sobre o curso de 
Pós-Graduação à distância oferecido pela PUC de Minas Gerais, des-
fazendo dúvidas a respeito do mesmo. Explicou a dificuldade que foi 
implantar o curso, já que vem tentando a 4 anos, mas que agora, a-
credita será um sucesso. Informou que os professores integrantes do 
curso são do CiFEFiL e da ABRAFIL somente e que as aulas se ini-
ciarão em abril de 2009. O professor José Mário informou que o V 
Congresso de Letras da UERJ São Gonçalo foi um sucesso, apesar 
da greve na instituição, o público que circulou diariamente esteve em 
média de 200 (duzentas) pessoas. O mesmo professor explicou como 
está sendo a sua participação na produção de material didático para 
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curso a distância de Pós-Graduação do IESD (Inteligência Educacio-
nal e Sistema de Ensino), cujo polo do Rio de Janeiro está localizado 
na Universidade Castelo Branco. A professora Cristina fez um breve 
comentário sobre a sua participação no projeto de edição de textos da 
KAPA Editorial, que para ela está sendo uma experiência nova da 
qual está gostando muito. A professora Mexias também falou rapi-
damente sobre a preparação final do Dicionário Brasileiro de Fraseo-
logia para a Editora Impetus. Como não havia outros assuntos a se-
rem tratados, ninguém desejou dela fazer uso, deu-se a reunião por 
encerrada, e eu, professora Especialista Marilene Meira da Costa, la-
vrei a presente ata que, após lida e achada conforme, será assinada 
por mim, pelo Presidente Professor Doutor José Pereira da Silva e 
por todos os presentes. 

Diretor-Presidente – Professor Doutor José Pereira da Silva 

Vice-Presidente – Professora Mestra Cristina Alves de Brito 

Segunda Secretária – Professora Doutora Maria Lúcia Mexias Simon 

Diretor de Publicações – Professor Doutor Amós Coêlho da Silva  

Diretor Cultural – Professor Doutor José Mario Botelho 

Vice-Diretora Cultural– Professora Especialista Marilene Meira da 
Costa 

Diretora Financeira – Professora Especialista Ilma Nogueira Motta 

Vice-Diretora Financeira – Professora Especialista Jonia Maria Sou-
za da Silva. 


