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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE SETEMBRO 
DE 2009 DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS  FILO-

LÓGICOS E LINGUÍSTICOS - CIFEFIL 

 

Reuniram-se, às 09h30 min, em 26 de setembro de 2009, no 
Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os 
seguintes Professores, membros da Diretoria do CIFEFIL: José Pe-
reira da Silva, Delia Cambeiro Praça, Antônio Elias Lima Freitas; 
Amós Coêlho da Silva; Cristina Alves de Brito e Eduardo Monteiro 
Tuffani. Iniciou-se a reunião pelo primeiro ponto da pauta, a leitura 
da ata anterior e, feitas as devidas correções, passou-se ao item 2, 
sobre as decisões tomadas na última reunião, sobre o XIV Congres-
so, nomeadas a seguir: as inscrições serão feitas por tema, facilitando 
a organização das mesas; no portal do Círculo deverá constar que, 
para uso de recursos audiovisuais, o congressista precisará fazer o 
pedido à organização do evento, pelo menos uma hora antes da apre-
sentação. Discutiu-se, quanto ao Simpósio de Filologia, a realizar-se 
nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2010, que se deverá saber se a instituição 
liberará o espaço para o evento. A seguir, foram propostos alguns 
nomes para a medalha Santo Isidoro de Sevilha. O item 3 da pauta 
versou sobre Assuntos Gerais e dele constavam esclarecimentos so-
bre textos do último Congresso, tais como, a publicação em cd, du-
rante o mês de novembro, de todo o material apresentado durante o 
evento,  e  a redução, no próximo ano, do número de livros de cur-
sos. A seguir, o Prof. Pereira informou, para finalizar o encontro, 
que, hoje, 26 de setembro de 2009, haverá duas conferências na A-
cademia Carioca de Filologia: uma, com o Prof. Álvaro Alfredo Bra-
gança Junior, cuja temática é a Filologia germânica; outra, com o 
pesquisador Drietrich Wolff, a respeito do Atlas Lingüístico Româ-
nico-Guarani. Assim, nada mais havendo a ser tratado, às 11h20 min, 
fechou-se a reunião da qual, eu, Professora Doutora Delia Cambeiro, 
Primeira Secretária, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelo 
presidente do CIFEFIL, Professor Doutor José Pereira. 


