de sua fundação até novembro de 2008
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 ABRIL DE 2009
DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS
E LINGUÍSTICOS (CIFEFIL)

Reuniram-se em 23 de abril de 2009, no hall do Instituto de
Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, situado no 11º
andar, os professores José Pereira da Silva, Cristina Alves de Brito,
Delia Cambeiro Praça, Ilma Nogueira Motta, Jônia Maria Souza da
Silva e a secretária do CiFEFiL Sílvia Avelar. A reunião começou às
10h00, iniciando-se pelo primeiro ponto da pauta, ou seja, a leitura
da ata da reunião anterior, acontecida em 4 de abril de 2009. Após
lida e aprovada, passou-se ao segundo ponto, a palestra da professora
Jônia Maria, sobre o tema “A formação do plural dos vocábulos terminados em –ão e a Gramática Histórica”, cujo objetivo era enfatizar
a importância do estudo da Gramática Histórica nos cursos para docentes de língua materna. Tendo sido bastante elogiada, no que se refere ao desenvolvimento dos tópicos abordados. O terceiro ponto de
discussão eram informes administrativos resultantes da reunião anterior e dividia-se em três partes: a primeira dizia respeito à eleição do
homenageado do congresso, ressaltando-se que os votos para Aurélio
Buarque de Holanda e Ismael de Lima Coutinho resultaram em empate e os dois nomes foram os primeiros a se destacarem; a segunda
referia-se aos conferencistas a se apresentarem no congresso e assinalava serem todos interessados na área de lexicografia, ou com obra
publicada no Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa; a terceira divisão era sobre a contabilidade do CiFEFiL e a conta
no Banco do Brasil, informando-se que será mudada a agência e a direção financeira precisará ter sempre um cheque assinado por um dos
ou diretores. Do quarto ponto da pauta constava a criação do curso
de especialização em filologia, já confirmado e aprovado, contando
com 68 inscritos e não 70, conforme fora exigido pela PUC-Minas.
O Presidente do CiFEFiL, Prof. Pereira, lembrou que seria ainda
possível futuros candidatos se inscreverem. Apesar das matrículas já
estarem encerradas, pode-se contar, talvez, com mais 15 dias. O Presidente disse que irá a Belo Horizonte, a fim de se inteirar de detalhes do curso. Fazem parte do curso os professores Maria Lúcia Mexias Simon, José Pereira, Rui Magalhães de Araujo, Mirian Therezinha da Matta Machado, Celina Márcia de Souza Abbade, Bruno FreJosé Pereira da Silva (org)
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gni Bassetto e João Bortolanza. Ainda do quarto ponto constava o estágio de publicações do CiFEFiL, no caso, a Revista Philologus, foi
enviado a todos o número do primeiro quadrimestre; o Almanaque
CiFEFiL 2009, encontra-se em estágio bem adiantado; os Cadernos
do CNLF tiveram 13 números publicados, ainda restam 2 ou 3, previstos talvez para maio. Assinalou o professor Pereira o fato de algumas publicações tornarem-se mais baratas em CD e ganharem melhor apresentação formatadas em PDF. Afirmou ainda que, devido à
diminuição dos gastos, apenas os resumos do congresso serão em
papel, o texto dos artigos também estarão em CD. Em seguida, passou-se à discussão sobre o reajuste do salário de Sílvia Avelar, secretária do CiFEFiL. Todos foram unânimes em que seu salário seja
reajustado, conforme a lei em vigor desde 01 de fevereiro de 2009,
em doze por cento (12%), a partir de abril e, assim, ele passará de
quatrocentos e quinze reais (R$ 415,00) para quatrocentos e sessenta
e cinco reais (R$ 465,00), pois assumiu trabalhos extraordinários. A
secretária receberá mensalmente um acréscimo de cem reais (R$
100,00) pela manutenção da página do Círculo, ficando acordado um
pagamento retroativo por tal incumbência exercida de agosto a dezembro de 2008 e de janeiro a abril de 2009. Após os cálculos, concluiu-se que o CiFEFiL deve à sua secretária o valor de novecentos
reais (R$ 900,00). Nada mais havendo a acrescentar ou discutir, às
12h50min, deu-se por encerrada a reunião e eu, Professora Doutora
Delia Cambeiro, Primeira Secretária do CiFEFiL, lavrei a presente
Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente da referida entidade,
Professor Doutor José Pereira da Silva.
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