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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO 
FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTI-

COS DO DIA 19 DE JUNHO DE 2010 
 

No dia dezenove de junho de dois mil e dez, às nove horas, no 
Instituto de Letras da UERJ (Praça de alimentação do bloco F) sito à 
Rua São Francisco Xavier, 524 / 11º andar – Maracanã – Cidade do 
Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se, em caráter ordinário, sob a presi-
dência do Professor Doutor José Pereira da Silva, os professores Il-
ma Nogueira Motta, Cristina Alves de Brito, Marilene Meira da Cos-
ta, Adriano de Souza Dias, Maria Lúcia Mexias Simon, Amós Coê-
lho da Silva e a secretária do Círculo Silvia Avelar. Devido à ausên-
cia justificada, da Secretária Professora Doutora Delia Cambeiro 
Praça, a professora Marilene foi convidada a redigir e lavrar a pre-
sente ata. A reunião teve início às 9h35min com a palestra da profes-
sora Maria Lúcia Mexias Simon, com o título “A Nomenclatura 
Gramatical Brasileira e a Análise Sintática”, que terminou às 
10h45min com um questionamento deixado pela professora: usamos 
a NGB ou solicitamos uma reforma?. O Professor José Pereira co-
mentou que foi uma das mais produtivas palestras e solicitou à pro-
fessora que elaborasse uma carta para a ABRAFIL, expondo seu 
questionamento para que ele, o professor José Pereira, pudesse levá-
la para a reunião da Academia no dia 26/06/2010 e lá, colocar o as-
sunto em discussão. O Presidente, professor José Pereira, apresentou 
a segunda edição do Almanaque 2009 em CD-ROM, deixando có-
pias com o professor Amós, com a professora Maria Lúcia e com a 
professora Marilene para que os mesmos façam uma revisão minu-
ciosa do material e envie para o Círculo as possíveis correções. Ficou 
mantido o calendário de 2010 para as próximas reuniões que se rea-
lizarão sempre no penúltimo sábado de cada mês, alterando apenas a 
data do mês de novembro que seria dia 20 (feriado de Zumbi dos 
Palmares), passando para o dia 04 de dezembro. Confirmando-se en-
tão, as palestras do professor Tuffani para o dia 18 de setembro, do 
professor Antonio Elias para o dia 23 de outubro e do professor A-
mós para o dia 04 de dezembro. O professor Pereira solicitou que os 
membros do Círculo fizessem correções e sugestões na programação 
provisória do XIV Congresso Nacional de Linguística e Filologia, 
que se encontra no site do CiFEFiL e informassem as possíveis mo-
dificações para que as mesmas possam ser efetuadas. Comunicou 
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que 3 teses distintas e 25 textos dispersos de Rocha Lima, o home-
nageado no Congresso, serão revisados para publicação. A seguir, fi-
cou acordado com a diretoria cultural um levantamento par que se 
organize o uso de Data Show durante a apresentação das comunica-
ções. Outra função da diretoria cultural no evento será a organização 
do coquetel na quarta-feira 25 e sexta-feira 27 de agosto assim como 
a responsabilidade pelo bom andamento do evento na semana de 23 
a 27 do mês de agosto. Para que dúvidas fossem esclarecidas, a or-
ganização inicial do evento se procederá da seguinte maneira: todos 
os participantes do evento que apresentarem trabalhos receberão: 1 
pasta, caneta, bloco, crachá, a programação do evento, o livro de re-
sumos, o Almanaque em CD-ROM e o certificado. Caso haja mais 
de um apresentador ou participante em um único trabalho o paga-
mento se procederá normalmente ao preço vigente, mas apenas o a-
presentador da palestra receberá todo o material citado e os outros, 
caso seja de seu interesse, poderão também receber o material do 
Congresso mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais). Os 
audientes do Congresso que pagarem a taxa de inscrição receberão: 1 
pasta, caneta, bloco, crachá, a programação do evento, o livro de re-
sumos e o certificado. Caso seja de seu interesse adquirir o Almana-
que em CD-ROM, será cobrada uma taxa pelo mesmo. Seguindo 
com a reunião, o presidente informou que a diretoria de publicações 
já recebeu os textos da revista Philologus n.º 47 para revisão e publi-
cação e que neles já estão incluídos os textos do Simpósio. Sugeriu 
que precisava ser revisto o número de páginas que ficou em torno de 
200. O presidente José Pereira enviará aos membros do Círculo, in-
formações sobre o evento na ABL, no dia 24 de junho, em homena-
gem ao filólogo João Ribeiro. Terminados os trabalhos, inexistindo 
qualquer outra manifestação e não havendo outros assuntos a serem 
tratados, deu-se a reunião por encerrada às 12h30min, e eu, Professo-
ra Especialista e Diretora Cultural Marilene Meira da Costa, Secretá-
ria ad hoc, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, se-
rá assinada por mim e pelo Presidente, Professor Doutor José Pereira 
da Silva. 


