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APRESENTAÇÃO 

 

Entrando em seu décimo quarto ano de vida útil, o Círculo 

Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos já constitui um 

ponto de referência interessante na história cultural dos estudiosos, 

amantes, admiradores e pesquisadores das áreas de Linguística e Le-

tras no Rio de Janeiro e no Brasil. 

Foi fundado pelo quarteto formado pelos professores e filólo-

gos Emmanuel Macedo Tavares (idealizador do Círculo), Álvaro Al-

fredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo e José Pereira da 

Silva, que constam como seus fundadores na ata do dia 28 de setem-
bro de 1994. 

Entre as atividades mais visíveis do CiFEFiL nesses sete anos 

de serviço à cultura linguística e filológica nacional, é possível rela-

cionar a Revista Philologus, que é um periódico quadrimestral que 

começou a circular no primeiro quadrimestre de 1995 e está no seu 

vigésimo primeiro número, com o fechamento do sexto ano consecu-

tivo em dezembro de 2001. 

O Filólogo de Plantão é o informativo bimestral do CiFEFiL, 

criado, editado e distribuído pelo Prof. Dr. Alfredo Maceira Rodrí-

guez em três versões: a impressa, a virtual e a digital. 

O domínio FILOLOGIA.ORG.BR, criado no final de 1998, 
disponibiliza toda a produção e divulgação do CiFEFiL de forma vir-

tual, no portal www.filologia.org.br, abrindo espaço para páginas 

pessoais dos associados que o desejarem e para a Academia Brasilei-

ra de Filologia. 

O Almanaque CiFEFiL é o anuário digital do CiFEFiL que 

disponibiliza toda a sua produção cultural editada até o final do ano 

anterior a cada edição. 

Entre os eventos do CiFEFiL, o mais conhecido é o Congres-

so Nacional de Linguística e Filologia (que já teve cinco edições e 

está preparando a sexta), seguido de três outros de menor porte: Se-

mana de Estudos Filológicos e Linguísticos (que se destina a gradu-

andos de Letras e já teve seis edições), Jornada Nacional de Filologia 
(que se destina a discutir a política nacional da Filologia e já teve 

http://www.filologia.org.br/
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três edições) e Encontro Nacional com a Filologia (que se destina a 

mostrar o aspecto atual e prático da Filologia e está preparando a se-

gunda edição para o mês de maio). 

Sua diretoria era constituída de quatro membros até agosto do 

ano dois mil. Daí em diante, passou a ser integrada por doze mem-

bros, cujas funções e respectivos titulares atuais são as seguintes: 

Diretor-Presidente ............................................. José Pereira da Silva  

Vice-Presidente............................................. Cristina Alves de Brito 

Primeira Secretária .......................................... Delia Cambeiro Praça 

Segunda Secretária .................................. Regina Céli Alves da Silva 

Diretor de Publicações ................................... Amós Coêlho da Silva 
Vice-Diretor de Publicações ............................... José Mario Botelho 

Diretor Cultural ......................................... Marilene Meira da Costa 

Vice-Diretor Cultural .................................... Adriano de Souza Dias 

Diretor de Relações Públicas ................... Antônio Elias Lima Freitas 

Vice-Diretor de Relações Públicas ........... Eduardo Tuffani Monteiro 

Diretora Financeira .......................................... Ilma Nogueira Motta 

Vice-Diretora Financeira ........................ Maria Lúcia Mexias-Simon 

Esperamos que essa edição, apesar das limitações técnicas 

que traz, seja importante para o registro da história de nossa associação. 

Esperamos poder disponibilizar, em breve as atas das reuniões 
realizadas a partir de 2009. 

José Pereira da Silva 

http://www.filologia.org.br/pereira
http://lattes.cnpq.br/1520967852989821
http://lattes.cnpq.br/8635801636732374
http://lattes.cnpq.br/1656712696606144
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4771876J2
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://lattes.cnpq.br/7829235489117581
http://lattes.cnpq.br/7042233292468806
http://lattes.cnpq.br/5400771480132789
http://lattes.cnpq.br/8132378278183126
http://www.google.com/search?num=100&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:en-US&as_qdr=all&q=+%22Ilma+Nogueira+Motta%22&btnG=Pesquisar&lr
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4787893Y9
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ATA DE FUNDAÇÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 1994, reuniram-

se1, pela primeira vez, em caráter ordinário, os membros fundadores 
do Conselho2 Administrativo do Círculo Fluminense de Estudos Fi-

lológicos e Linguísticos, os professores Emmanuel Macedo Tavares, 

Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José Pereira da Silva e Ruy Maga-

lhães de Araujo, para oficialmente estabelecer a fundação e a consti-

tuição do supracitado Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos. A seguir, foram apresentados aos membros do Conse-

lho Administrativo os Estatutos do Círculo Fluminense de Estudos 

Filológicos e Linguísticos, os quais foram discutidos e aprovados por 

unanimidade. Seguem, em anexo, as assinaturas dos membros fun-

dadores do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-

cos: Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, 

José Pereira da Silva e Ruy Magalhães de Araujo. Nada mais ha-
vendo para ser tratado, encerrou-se a 1ª Reunião do Círculo Flumi-

nense de Estudos Filológicos e Linguísticos, às 11h00min h, tendo a 

mesma sido iniciada às 10h00min h. A presente ata de fundação vem 

assinada por todos os membros participantes da mesma, após a leitu-

ra perante os referidos professores. Emmanuel Macedo Tavares, Ál-

varo Alfredo Bragança Júnior, José Pereira da Silva e Ruy Maga-

lhães de Araujo.3 

                                                        

1 As correções retificadas por "Em tempo", serão efetuadas imediatamente, nesta cópia digitada. 

2 As correções retificadas com "digo", serão feitas aqui imediatamente. 

33 Essa página possui, no original, três carimbos do "Registro Civil das Pessoas Jurídicas", um 
no topo e dois in fine. 
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 1994, às 10 h, 

reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Macedo 
Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo 

e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, Vice-

Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário, para discutirem sobre o recente 

registro do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-

cos, bem assim a respeito dos próximos passos a serem adotados 

quanto ao mesmo registro. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-

Presidente deu por encerrada a reunião às 11 horas, convocando ou-

tra a ser realizada a nove de novembro de 1994. E por constar, eu, 1º 

Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e 

aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 29 de 

outubro de 1994. Emmanuel Macedo Tavares, Ruy Magalhães de 

Araujo, José Pereira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior 
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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 9 (nove) dias do mês de novembro de 1994, às 10h30min 

h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Mace-
do Tavares, Álvaro Alfredo Bragança júnior, Ruy Magalhães de 

Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, 

Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário. Após a leitura, discussão, 

aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, passou-se a tratar 

sobre as providências relacionadas com o registro civil da fundação 

da Entidade, publicado a 25/10/98 no diário Oficial do Estado do Rio 

de Janeiro, bem assim quanto à regulamentação final da mesma. O 

Diretor-Presidente enfatizou a necessidade da elaboração da futura 

revista do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, 

intitulada "PHILOLOGUS" e solicitou aos membros da entidade que 

envidassem esforços no sentido de entregarem seus artigos até o final 

de novembro. Esses artigos irão compor o 1º número da mencionada 
revista. Por proposição do 2º Secretário, Professor José Pereira da 

Silva, ficou acertado e aprovado que o 1º número da revista tratará 

também da publicação dos Estatutos da Entidade. Foi posta em pau-

ta, a seguir, a discussão de alguns artigos dos Estatutos. Nada mais 

havendo a tratar, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo 

Tavares, deu por encerrada a sessão às 11h30min, convocando nova 

reunião para data a ser oportunamente estabelecida. E para constar, 

eu, Ruy Magalhães de Araujo, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a 

qual, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de 

direito. rio de Janeiro, 9 de novembro de 1994. Emmanuel Macedo 

Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Arau-
jo, José Pereira da Silva 



de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 7 

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 1994, às 

10h00min h, reuniram-se, em sessão ordinária os professores Emma-
nuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Maga-

lhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente, Diretor-

Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário. Após a leitu-

ra, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, pas-

sou-se a tratar dos seguintes assuntos: o Professor Álvaro Alfredo 

Bragança Júnior sugeriu que as reuniões não mais fossem realizadas 

na Faculdade de Letras da UFRJ, em razão de ele, como Professor da 

instituição, ter que tratar de assuntos, quase sempre urgentes, relaci-

onados com o seu próprio mister, o que se iria opor ao bom anda-

mento das reuniões, tumultuando-as amiúde. O Professor José Perei-

ra da Silva disse não ser válido o motivo apresentado pelo Vice-

Diretor Álvaro Alfredo Bragança Júnior. O Professor Ruy Maga-
lhães de Araujo argumentou, pedindo calma, e o bom-senso de to-

dos, a fim de encontrar-se uma solução para o problema levantado. 

Decidiu-se, então, que provisoriamente as reuniões serão realizadas 

no Campus da UERJ, no Maracanã. O Diretor-Presidente Emmanuel 

Macedo Tavares, dando continuidade à pauta da reunião, falou a res-

peito do processamento do cartão do CGC do Círculo. Disse ainda 

haver procurado o jornalista Paulo Roberto Riehl, o qual se com-

prometera a ajudar e por isso desejaria que a Revista Philologus lhe 

fosse apresentada, porquanto pretendia fazer algumas sugestões, co-

mo por exemplo: layout, diagramação, editoriais, etc. Para discutir-se 

a confecção da Revista, marcaram-se 2 (duas) reuniões para o mês de 
janeiro de 1995, a primeira ordinária e a segunda extraordinária. 

Prosseguiu-se a reunião com a troca de ideias sobre os trâmites buro-

cráticos que tornariam exequíveis as atividades do Círculo. Também 

houve discussão a respeito de dúvidas relativas à competência dos 

membros da diretoria do Círculo, mormente quanto ao artigo 5º e 

seus parágrafos do Estatuto no que se relaciona a especificar as atri-

buições de cada um deles. Por sugestão do Vice-Diretor, somente 

depois dos trâmites burocráticos e sua efetiva publicação da Revista 

Philologus, essas atribuições e competências serão definida, as quais 

deverão ser apreciadas com exatidão por consenso dos membros do 

Conselho Administrativo. Em face disso, o Diretor-Presidente suge-
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riu outra reunião para dirimirem-se as dúvidas e para discutirem-se 

todos os itens do Estatuto. A seguir, falou-se da necessidade de di-

vulgar-se a Revista Philologus por outras Faculdades de Letras, Cen-

tros Culturais, Institutos, Bibliotecas, CAPES, CNPq e demais insti-

tuições culturais. O Vice-Diretor aventou a hipótese de os 

RESUMOS da Revista Philologus serem redigidos também em ale-

mão, apenas, porém, para os artigos de Filologia Românica. O 2º Se-

cretário, Professor José Pereira da Silva, falando como profissional, 

disse estar organizando um Centro de Produção científica que pre-

tende reunir pessoas interessadas em formar uma cooperativa para 

publicar ou divulgar a produção científica de seus membros. Haven-
do lucro, será o mesmo dividido pelo grupo. A futura entidade estará 

aberta a todos: professores, funcionários e ex-alunos da UERJ. Have-

rá também admissão de outras pessoas. Fez, na ocasião, convite a to-

dos os membros do Círculo. A ideia foi aceita por unanimidade. Na-

da mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 

Macedo Tavares, deu por encerrada a sessão às 11h40min h, convo-

cando nova reunião para janeiro do próximo ano, em dia e hora ainda 

a serem determinados. E para constar, eu, Ruy Magalhães de Araujo, 

1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e 

aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 10 de 

dezembro de 1994. Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo 
Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, José Pereira da Silva 
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ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 1995, às 

10h30min h, reuniram-se, pela primeira vez no ano de 1995, em ses-
são ordinária, os professores Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Al-

fredo Bragança júnior, Ruy Magalhães de Araujo e José Pereira da 

Silva, respectivamente Diretor-Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretá-

rio e 2º Secretário da Entidade. Após a leitura, discussão, aprovação 

e assinatura da ata da sessão anterior, passou-se a tratar de assuntos 

relativos aos planos para o ano que se inicia. Com maior ênfase, o 

Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, falou so-

bre os pormenores de ordem técnica relacionados com a publicação 

do primeiro exemplar da Revista Philologus. Levado à discussão, o 

assunto foi aprovado por unanimidade pelos membros do Círculo. 

Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente deu por encerrada a 

sessão às 11h30min h, convocando nova reunião para o próximo dia 
22 de fevereiro. E para constar, eu, Ruy Magalhães de Araujo, 1º Se-

cretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e 

aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 26 de 

janeiro de 1995. Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, José Pereira da Silva 
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ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 1995, às 

10h30min h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emma-
nuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Maga-

lhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-

Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. 

Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão an-

terior, passou-se a tratar ainda de pormenores específicos relaciona-

dos com a publicação da Revista Philologus. Posta a matéria em dis-

cussão, foi a mesma aprovada por unanimidade por todos os mem-

bros do Círculo. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, 

Professor Emmanuel Macedo Tavares, deu por encerrada a sessão às 

12h00min horas, convocando nova reunião para o dia 25 de março 

do corrente ano. E para constar, eu, Ruy Magalhães de Araujo, 1º 

Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e 
aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 03 de 

fevereiro de 1995. Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, José Pereira da Silva 
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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 1995, às 

10h30min h, reuniram-se, em sessão extraordinária, os professores 
Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy 

Magalhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Dire-

tor-Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entida-

de. Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão 

anterior, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, 

comunica a todos o envio do ofício 01/95 à Universidade Veiga de 

Almeida, solicitando àquela instituição apoio técnico para a realiza-

ção da 1ª Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos em suas de-

pendências. Posta em discussão, a matéria foi aprovada por unanimi-

dade. A seguir, passou-se a tratar das últimas providências para o 

breve lançamento da Revista Philologus. Também se decidiu que a 

anuidade para o ano de 1995 ficará em R$ 20,00 (vinte reais), dando 
direito, em o decorrer do mesmo ano, ao recebimento quadrimestral 

da Revista Philologus, assim também a sua provável publicação de 

artigos, além da participação em outras atividades ou eventos cultu-

rais promovidos pelo Círculo. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, deu por encerrada 

a sessão às 11h30min h, convocando nova reunião para o dia 26 de 

abril do corrente ano. Para constar, eu, Ruy Magalhães de Araujo, 1º 

Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e 

aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 26 de 

março de 1995. Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bra-

gança júnior, Ruy Magalhães de Araujo, José Pereira da Silva 
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ATA DA OITAVA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 1995, às 

10h00min h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emma-
nuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Maga-

lhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-

Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. 

Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão an-

terior, passou-se a tratar da remessa a diversos destinatários do 1º 

número da Revista Philologus. Colocado em discussão, o assunto foi 

aprovado unanimemente por todos. Nada mais havendo a tratar, o 

Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, deu por 

encerrada a sessão às 11h30min h, convocando nova reunião para o 

próximo mês de maio, em dia e hora a serem oportunamente marca-

dos. E para constar, eu, Ruy Magalhães de Araujo, 1º Secretário, la-

vrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e aprovada, será 
assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 07 de abril de 1995. 

Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy 

Magalhães de Araujo, José Pereira da Silva. 
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ATA DA NONA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 4 (quatro) dias do mês de maio de 1995, às 10h30min h, 

reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Macedo 
Tavares, Álvaro Alfredo Bragança júnior, Ruy Magalhães de Araujo 

e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, Vice-

Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. Após a leitura, dis-

cussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, passou-se a 

tratar de assuntos da prestação de contas do Diretor-Presidente, Pro-

fessor Emmanuel Macedo Tavares, que expôs a todos com pormeno-

res todas as despesas que arcou com os trâmites burocráticos da edi-

ção da Revista Philologus, bem assim com outras despesas relativas 

ao Círculo. A referida prestação de contas foi aprovada por unanimi-

dade. o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, 

comunicou a todos que está envidando esforços para que o 1º núme-

ro da Revista Philologus seja editada até a 2ª semana do mês em cur-
so. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, Professor Em-

manuel Macedo Tavares, deu por encerrada a reunião às 11h30min 

h, convocando nova reunião ainda a ser realizada neste mês de maio, 

em dia e hora a serem oportunamente marcados. E eu, Ruy Maga-

lhães de Araujo, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de 

lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de 

Janeiro, 5 de maio de 1995. Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Al-

fredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, José Pereira da 

Silva 
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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 9 (nove) dias do mês de maio de 1995, às 10h00min h, 

reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Macedo 

Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo 

e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, Vice-

Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. Após a leitura, dis-

cussão e assinatura da ata da sessão anterior, o Diretor-Presidente, 

Professor Emmanuel Macedo Tavares, com satisfação apresentou 

aos membros do Círculo o 1º número da Revista Philologus, produto 
de muito esforço e dedicação de todos aqueles que se empenharam 

para o aparecimento. Foram tirados 60 (sessenta) exemplares em off 

set. Essa apresentação foi aceita e aprovada unanimemente. A seguir, 

o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, incum-

biu o 1º Secretário, Professor Ruy Magalhães de Araujo, das seguin-

tes providências: 1) adquirir 70 (setenta) envelopes tamanho A4, pre-

ferencialmente, transparentes, para a remessa do 1º número da Revis-

ta Philologus a instituições interessadas; 2) levar 1 (um) exemplar da 

mesma Revista ao Escritório de Direitos Autorais (EDA) do Ministé-

rio da Educação e do Desporto (situado nesta cidade, no prédio do 

antigo MEC) a fim de ser devidamente registrada; 3) levar outro 
exemplar da mesma revista aos escritórios da Fundação Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, para obter-se o respectivo ISSN; 4) res-

ponder a cartas já recebidas pelo Círculo. O Vice-Diretor, Professor 

Álvaro Alfredo Bragança Júnior, fez a apresentação de três tipos de 

carimbos a serem utilizados pelo círculo. Nada mais havendo a tra-

tar, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, deu 

por encerrada a sessão às 12h00min h, convocando outra reunião em 

data e hora ainda a serem oportunamente marcados. E eu, Ruy Ma-

galhães de Araujo, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois 

de lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de direito. Rio 

de Janeiro, 10 de maio de 1995. Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro 

Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, José Pereira 
da Silva 
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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Ao primeiro dia do mês de junho de 1995, às 11h00min h, re-

uniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Macedo 
Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo 

e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, Vice-

Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. Após a leitura, dis-

cussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, o Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, comunicou aos 

presentes a boa aceitação, por parte da Universidade Veiga de Al-

meida, de todas as palestras realizadas naquela Universidade pelos 

membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-

cos. Comunicou também que os respectivos certificados das pales-

tras estarão em breve à disposição dos interessados. Na ocasião, 

transmitiu a todos a ideia dos membros da cúpula da Universidade 

Veiga de Almeida em solicitarem ao Círculo Fluminense de Estudos 
Filológicos e Linguísticos a realização de novas palestras de cunho 

cultural. Continuando, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 

Macedo Tavares, fez sua avaliação de cada palestrante, isto é, dos 

temas apresentados, e transmitiu a impressão dos participantes no 

Auditório da Universidade Veiga de Almeida que consideraram a 

linguagem, de um modo geral, um pouco elevada. Esse aspecto, en-

tretanto, não irar tirar o brilho de futuras apresentações ou palestras. 

Todos disseram que deverão, dentro do possível, envidar esforços 

para melhorar a linguagem, tornando-a mais acessível, ou reformular 

a maneira de apresentar as palestras. Dando prosseguimento, o Dire-

tor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, anunciou que 
o Círculo está convidado a participar da Semana de Cultura, na 

UFRJ, no próximo semestre, cujo projeto a ser aprovado pela Facul-

dade de Letras receberá o nome de "Crítica Textual e Arqueologia do 

Texto", em forma de curso, com apresentação de trabalhos dos 

membros do Círculo. Em virtude desses eventos, o Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, conclamou a to-

dos no sentido de que as atividades culturais do Círculo sejam mais 

frequentes. A seguir, tratou-se das homenagens a serem prestadas 

aos professores Edwaldo Machado cafezeiro, Cleonice Berardinelli, 
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Belchior Cornélio da Silva, Emmanoel [Maria]4 da Santíssima Trin-

dade José dos Santos, Antônio Hauila e Edson Lourenço Molinari. 

Todos os nomes foram aprovados por unanimidade. Os professores 

supramencionados terão o título de sócios honorários. O Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, encarregou o 2º 

Secretário, Professor José Pereira da Silva, de redigir a comunicação 

a ser endereçada aos homenageados. A seguir, o Vice-Diretor, Pro-

fessor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, falou sobre a necessidade de 

os envelopes de carta, juntamente com o respectivo papel, serem 

timbrados com o nome da Entidade. Em continuação, estipulou-se o 

prazo máximo de 2 (dois) meses, antes do quadrimestre, a fim de 
apreciar-se e aprovar-se os futuros números da Revista Philologus. O 

2º Secretário, Professor José Pereira da Silva, acrescenta o seguinte: 

os artigos para publicação devem ser apresentados até o início do 

quadrimestre da publicação, isto é no 1º mês. O Diretor-Presidente, 

Professor Emmanuel Macedo Tavares, leu a seguir várias correspon-

dências endereçadas ao Círculo por diversas entidades culturais e li-

terárias. Também aventou a hipótese de os membros do Círculo 

apresentarem palestras no Liceu Literário Português e Real Gabinete 

Português de Leitura. A ideia foi aceita por unanimidade. Em razão 

do significativo número de cartas e ofícios já recebidos, ventilou-se a 

ideia de criar-se na Revista Philologus uma seção destinada a regis-
trar esse fato, seção que se denominaria correspondência recebida. 

Sobre a Revista Philologus, o 2º Secretário, Professor José Pereira da 

Silva, informou que a editora da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, a Eduerj, poderá assumir a publicação quadrimestral da 

mesma Revista, na qualidade de um editor comum. Por oportuno, o 

Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, leu o teor 

do ofício 03/95 endereçado à Eduerj. Também fez a leitura do ofício 

02/95 a respeito da realização do Curso a ser dado através da Facul-

dade de Letras da UFRJ, intitulado: Crítica Textual e Arqueologia 

do Texto. Quanto às despesas que se vêm realizando, o Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, comunica ao ple-

nário que, oportunamente, fará a devida prestação de contas e para 
isso espera que se acumulem maiores gastos. Sobre a distribuição de 

                                                        

4 Os caracteres, palavras ou frases colocadas entre colchetes são acréscimos do editor dessa 
cópia digitada das Atas do CIFEFIL e não fazem parte do original manuscrito do livro de atas. 
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tarefas, mormente entre o 1º e o 2º Secretários, o Diretor-Presidente, 

Professor Emmanuel Macedo Tavares, leu o § 4º do art. 4º dos Esta-

tutos do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, 

em que se especificam as atribuições do 1º e 2º Secretários e também 

do Vice-Diretor. Convocou-se nova reunião ordinária para o dia 6 de 

julho de 1995, às 11 horas. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, encerrou a sessão 

às 12 h, e para constar, eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, 

depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de direi-

to. Rio de Janeiro, 2 de junho de 1995. Emmanuel Macedo Tavares, 

Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José 
Pereira da Silva. 
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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 1995, às 

10h30min h, reuniram-se em sessão ordinária os professores 

Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, 

Ruy Magalhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamen-

te Diretor-Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário 

da Entidade. Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da 

ata da sessão anterior, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 

Macedo Tavares, fez entrega aos membros do Círculo dos respec-

tivos Certificados de Palestrantes da 1ª Semana de Estudos Filo-

lógicos e Linguísticos, realizada de 22 a 26 de maio de 1995, na 

Universidade Veiga de Almeida, com o tema: "As várias faces da 

Filologia e da Linguística: realidade e perspectivas". O Vice-

Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, passou às 

mãos do 2º Secretário, Professor José Pereira da Silva, os [10] 

dez exemplares restantes da Revista Philologus, juntamente com 

envelopes brancos e o carimbo "IMPRESSO". Também fez en-

trega do projeto de autoria da Professora Ceila Montez a ser apre-

sentado ao Setor Cultural da Fundação Biblioteca Nacional do 

Rio de Janeiro para a provável execução no 2º Semestre do ano 

em curso, cuja denominação será "Crítica Textual e Arqueologia 

do Texto", com a duração de 10 (dez) horas, de 2ª a 6ª feira, na 

parte da tarde. O número de participantes deverá ser de 5 (cinco) 

elementos, conforme pedido do Setor Cultural. Posta em votação, 

a matéria foi aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o 

Vice-Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, comu-

nicou ter ido ao Liceu Literário Português, ao Real Gabinete Por-

tuguês de Leitura e à Academia Brasileira de Letras, com o intui-

to de que, nessas instituições sejam promovidos eventos culturais 

pelo Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. 

Lembro o nome do Professor Sylvio Edmundo Elia, chefe do Se-

tor Cultural do Liceu Literário Português para estudar-se a possi-

bilidade da realização, para o 2º semestre deste ano, de um curso 

de 10 [dez] aulas. Ainda informou que o Real Gabinete Português 

de Leitura encontra-se temporariamente fechado e que a Acade-
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mia Brasileira de Letras, por estar em obras em seu prédio, só 

atenderá a partir de setembro. O 2º Secretário, Professor José Pe-

reira da Silva, lembrou que o Centro Filológico Clóvis Monteiro 

seria também um local adequado a esses eventos para o próximo 

ano. O Vice-Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, 

também informou ao plenário que a Professora Ceila Montez fi-

cou de apresentar o seu projeto sobre Crítica Textual, acima refe-

rido, igualmente à Fundação Casa de Ruy Barbosa. O Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, fez a leitura do 

modelo de procuração a ser apresentado ao EDA – Escritório de 

Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Ja-

neiro. Do mesmo modo, o modelo de carta a ser endereçado aos 

professores a serem homenageados pelo Círculo. O 2º Secretário, 

Professor José Pereira da Silva, sugeriu que todos os membros da 

Entidade tivessem firmas no mesmo tabelião. Continuando, o 

Professor José Pereira da Silva falou a respeito do Projeto da Edi-

ção da Revista Philologus, informando que o mesmo não mais se-

ria apresentado à Eduerj, e sim à Diretoria de Programas e Proje-

tos de Extensão. A SR2 é o órgão que cuida desses assuntos, só 

que todos os projetos terão que ser apresentados por um membro 

da UERJ. Apresentação do material: prazo de quatro meses. Ao 

término de cada quadrimestre, tem que estar pronto o material do 

quadrimestre seguinte. Entregar em disquete digitado em WORD, 

sem nenhuma configuração especial. O Círculo fica obrigado a 

fornecer apenas o papel. Mostrou o formulário, comentou-o, co-

locando-o em discussão. Os artigos deverão ser entregues até o 

princípio de agosto para a edição de dezembro. A ideia foi apro-

vada unanimemente. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 

Macedo Tavares, passou às mãos do 1º Secretário, Professor Ruy 

Magalhães de Araujo, os originais do artigo que o mesmo escre-

veu para o último número da Revista Philologus, ficando acorda-

do que o Professor Ruy Magalhães de Araujo providenciaria uma 

cópia em xerox do mesmo artigo, a ser entregue na próxima reu-

nião do Círculo. A mesma providência foi estendida a todos os 

demais membros da entidade. igualmente, entregou ao 1º Secretá-

rio, Professor Ruy Magalhães de Araujo, o número do telefone do 

órgão encarregado de proceder ao registro da Revista Philologus, 
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a fim de obter-se o respectivo ISSN. Nada mais havendo a tratar, 

o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, deu 

por encerrada a sessão às 12h00min h, convocando outra reunião 

para o dia 6 de junho de 1995, e para constar, eu, 1º Secretário, 

lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e aprovada, 

será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 15 de junho de 

1995. Ruy Magalhães de Araujo, Emmanuel Macedo Tavares, 

Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José Pereira da Silva 
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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 1995, às 10h30min 

h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Mace-
do Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de 

Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, 

Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. Após a leitu-

ra, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, o Di-

retor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, deu a pala-

vra à Professora Ceila Montez, que, em breves comentários, falou a 

respeito de propagandas do Curso [Crítica Textual e] Arqueologia do 

Texto, a ser ministrado no 2º semestre de 1995, na Faculdade de Le-

tras da UFRJ, dentro do Programa dos "Cursos Extracurriculares e de 

Extensão" do Setor Cultural da mesma Faculdade. A Professora Cei-

la Montez é a coordenadora do Curso Arqueologia do Texto. Este 

curso será também realizado na Fundação Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro, entre 18 e 22 de setembro, das 17 às 19 horas. Por 

oportuno, também lembrou a Professora Ceila Montez que se deveria 

prestigiar o evento dos professores Felipe Willemart e Luciana Ste-

gagno Picchio , bem assim fazer a respectiva divulgação através de 

emissoras de rádio e televisão, como por exemplo, a TV Educativa. 

A ideia foi aceita por todos. O Diretor-Presidente, Professor Emma-

nuel Macedo Tavares, divulgou os cursos, ou melhor, o cronograma 

com os respectivos nomes dos professores que irão ministrar as aulas 

do Curso Arqueologia do Texto na Faculdade de Letras da UFRJ e 

Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O 2º Secretário, 

Professor José Pereira da Silva, comunicou aos presentes que a Sub-
Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ aprovou a ideia do evento. 

Também aventou a hipótese de receber-se a contribuição cultural de 

artigos de outros professores e estudiosos para a Revista Philologus, 

mormente para o número 3. O Diretor-Presidente, Professor Emma-

nuel Macedo Tavares, fez a entrega aos presentes de um disquete 

contendo toda a matéria a ser publicada no 2º número da Revista 

Philologus, a fim de que cada um fizesse uma revisão adequada. O 

1º Secretário, Professor Ruy Magalhães de Araujo, passou às mãos 

do Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, a cor-

respondência recebida do Instituto Brasileiro de Informação em Ci-

ência e Tecnologia, órgão do CNPq, relativa à obtenção do ISSN da 
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Revista Philologus. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, deu por encerrada 

a sessão às 12h30min h, convocando outra reunião para data e hora a 

serem oportunamente marcadas, e eu, 1º Secretário, lavrei a presente 

ata, a qual, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por 

quem de direito. Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1995. Ruy Maga-

lhães de Araujo (1º Secretário), Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro 

Alfredo Bragança Júnior, José Pereira da Silva 
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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 1995, às 12h00min 

h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Mace-
do Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de 

Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, 

Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. Após a leitu-

ra, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, o Di-

retor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, fez a apre-

sentação das fotos das palestras realizadas no Auditório da Universi-

dade Veiga de Almeida, quando da 1ª Semana de Estudos Filológi-

cos e Linguísticos do CiFEFiL. A seguir, fez entrega de 50 (cinquen-

ta) exemplares do 2º número da Revista Philologus aos membros do 

Círculo, distribuindo as seguintes tarefas entre os membros da Enti-

dade: a) encadernação: Professor José Pereira da Silva, 2º Secretário; 

b) expedição: Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Vice-
Diretor; c) preparação de envelopes (destinatários e endereços): Pro-

fessor Ruy Magalhães de Araujo, 1º Secretário. O Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, já se incumbiu de 

fazer toda a digitação da Revista. Nada mais havendo a tratar, o Dire-

tor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, deu por encer-

rada a sessão às 12h30min h, convocando outra reunião para data e 

hora a serem oportunamente marcadas, e eu, 1º Secretário, lavrei a 

presente ata, a qual, depois de lida, discutida e aprovada, será assina-

da por quem de direito. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1995. 

Emmanuel Macedo Tavares, Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro Al-

fredo Bragança Júnior, José Pereira da Silva. 
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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 11(onze) dias do mês de outubro de 1995, às 10h00min 

h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Mace-

do Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de 

Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, 

Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. Após a leitu-

ra, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, o Di-

retor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, falou a res-

peito da impossibilidade de todas as pessoas relacionadas pelo Vice-
Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, receberem o 2º 

número da Revista Philologus em virtude de o número de 50 (cin-

quenta) exemplares ter sido insuficiente. A Professora Ceila Montez 

sugeriu que se envie a Revista às pessoas ainda por associarem-se 

com uma ficha de inscrição. Decidiu-se que irão rodar mais 20 (vin-

te) exemplares do número 2 da Revista Philologus, ficando, assim, 

solucionado o problema. A Professora Ceila Montez também comu-

nicou o interesse de alguns alunos da Faculdade de Letras da univer-

sidade Federal da Bahia em fazerem o curso "Crítica Textual – Ar-

queologia do Texto", recentemente realizado pelo Círculo Fluminen-

se de Estudos Filológicos e Linguísticos na Fundação Biblioteca Na-
cional. Tais alunos manifestaram-se favoráveis a que se repita o 

mencionado Curso. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Ma-

cedo Tavares, pediu que se assentasse em ata o seu intento de na 

próxima reunião apresentar aos membros do Círculo o comprovante 

do Curso "Critica Textual – Arqueologia do Texto", realizado na 

mesma Fundação. A seguir, fez entrega aos professores Ruy Maga-

lhães de Araujo, Ceila Montez e Edwaldo Machado Cafezeiro, dois 

cheques no valor de R$ 20,57 (vinte reais e cinquenta e sete centa-

vos), relativos ao pagamento total de R$ 200,00 (duzentos reais) re-

cebidos pelos mesmos professores por haverem ministrado na Fun-

dação Biblioteca Nacional vários cursos de Crítica Textual – A Ar-

queologia do Texto. Deixaram de receber esses cheques os professo-
res Álvaro Alfredo Bragança júnior e José Pereira da Silva por se en-

contrarem em débito de R$ 30,00 (trinta reais) com a Tesouraria do 

CiFEFiL, cada um destes, restando ainda um débito, respectivamen-

te, R$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos). O Diretor-
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Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, lançou a ideia de 

já se começar a estudar a viabilidade de novos eventos culturais para 

o próximo ano, aventando a hipótese de realizar-se uma exposição 

em Crítica Textual através de intercâmbio entre editores críticos bra-

sileiros e portugueses, tendo-se o Centro Cultural Banco do Brasil 

como um espaço de apoio. A sugestão foi aprovada por todos. Nada 

mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 

Macedo Tavares, deu por encerrada a sessão às 11h30min h, convo-

cando outra reunião para data e hora a serem oportunamente marca-

das, e eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, 

discutida e aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Ja-
neiro, 12 de outubro de 1995. Emmanuel Macedo Tavares, Ruy Ma-

galhães de Araujo, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José Pereira da 

Silva 
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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 1995, às 

10h00min h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emma-

nuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Maga-

lhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-

Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. 

Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão an-

terior, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, 

comunicou a todos a sua decisão de renunciar ao cargo, fazendo uma 
leitura dos motivos e das razões que o levaram a tal procedimento. 

Colocada em discussão, a atitude do Senhor Diretor-Presidente foi 

amplamente criticada pelos presentes e após calorosos debates e le-

vando em conta as ponderações conciliatórias usadas pelo Vice-

Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, o Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, decidiu reconside-

rar o seu ato, voltando atrás de sua pretensão. O Diretor-Presidente 

procedeu à leitura do "Relatório das Atividades do CiFEFiL relativas 

ao Exercício de 1995", sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 

Continuando, o Diretor-Presidente fez a leitura da Resolução 01/95, 

de sua exclusiva autoria, onde pediu revogação de alguns parágrafos 
de alguns artigos dos Estatutos da Entidade. O fato provocou caloro-

sos debates, decidindo-se que essa Resolução deveria ter nova reda-

ção, para ser, então, devidamente apreciada e discutida. Desde já se 

estabeleceu, todavia, que o artigo 4º em seu parágrafo 7º estará sujei-

to a revogação. Daí por diante, todas as reuniões do Círculo serão 

bimestrais, ao invés de mensais. Cessará a obrigatoriedade da pre-

sença de 100% dos membros às reuniões para a tomada de decisões, 

valendo a partir dessa data o quorum mínimo de 75% de presença. A 

seguir, estabeleceu-se o novo calendário das reuniões do CiFEFiL, 

conforme esquema abaixo: a) próxima reunião – 27/2 de 1996; b) 

segunda reunião – 14/4 de 1996; c) terceira reunião – 14/6 de 1996; 

d) quarta reunião – 15/8 de 1996; e) quinta reunião – 16/10 de 1996; 
f) sexta reunião – 16/12 de 1996. Todas terão início às 11 horas. O 

Diretor-Presidente comunicou ao plenário que o Professor Edwaldo 

Machado Cafezeiro não quis receber o cheque de sua participação no 

Curso de Crítica Textual realizado na Fundação Biblioteca Nacional 

do Rio de Janeiro, resolvendo doá-lo ao CiFEFiL. O citado cheque 
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foi devidamente depositado em C/C da Entidade no Banco do Brasil. 

Comunicou também que a reunião ordinária do mês de novembro de 

1995 foi cancelada por motivos alheios à vontade dos membros da 

Entidade. O Vice-Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Jú-

nior, disse estar satisfeito pela decisão do Diretor-Presidente, Profes-

sor Emmanuel Macedo Tavares, em não renunciar à Presidência do 

CiFEFiL. Venceu o bom-senso, ou melhor, continuou, o consenso 

venceu nessa reunião. Prosseguindo, informou ao plenário que o Pro-

fessor Collin Barr Grut (UFRJ) e George Ote (UFMG) organizaram 

o "Forum Deutsch" com a intenção de fazerem propaganda da Revis-

ta Philologus em uma página inteira, bem assim do Círculo. A pro-
paganda foi feita. O "Forum Deutsch" é uma publicação que circula 

em muitos países de língua espanhola da América do Sul, USA, In-

glaterra, Áustria, Alemanha e Suíça. Os mencionados professores ti-

veram a intenção de fazer a propaganda da Revista Philologus por-

que, ao lerem a mesma, gostaram de seu conteúdo e de seus propósi-

tos, bem como do CiFEFiL. O Diretor-Presidente recomendou ao 1º 

Secretário que envidasse esforços para terminar a revisão do último 

número da Revista Philologus, a sair em dezembro corrente, até, o 

próximo dia 21/12/95. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, encerrou a reuni-

ão às 12h00min h, convocando nova reunião para o dia 27 de feve-
reiro de 1996, às 11 horas, e eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a 

qual, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de 

direito. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1995. Emmanuel Macedo 

Tavares, Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro Alfredo Bragança Jú-

nior, José Pereira da Silva. 
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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 1996, às 

11h30min h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emma-
nuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Maga-

lhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-

Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. 

Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão an-

terior, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares 

apresentou em plenário os comprovantes das despesas com a publi-

cação do último número da Revista Philologus, o mesmo fazendo o 

1º Secretário, Professor Ruy Magalhães de Araujo, com relação à 

remessa dos exemplares do número da citada Revista, pelo Correio, 

aos diversos destinatários. O Diretor-Presidente, Professor Emmanu-

el Macedo Tavares, também apresentou o extrato da Caderneta de 

Poupança Ouro (diária) aos associados, apresentando ainda um saldo 
de R$ 221,90 (duzentos e vinte e um reais e noventa centavos). Em 

prosseguimento, o Diretor-Presidente leu a carta de Nataniel dos 

Santos Gomes, aluno do Curso de Letras da Faculdade de Formação 

de professores da UERJ, em que se manifesta um amante da Filolo-

gia e expressa o seu desejo de receber pelo Correio os números 1, 2 e 

3 da Revista Philologus. Passou a correspondência às mãos do 1º Se-

cretário, Professor Ruy Magalhães de Araujo, para respondê-la ao 

signatário. Do mesmo modo, procedeu à leitura da carta assinada pe-

lo Professor Joseph Ildefonso de Araújo, da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Viçosa, ficando a cargo do 1º Secretário a 

resposta respectiva. Ainda com a palavra, o Diretor-Presidente co-
municou aos presentes o ingresso na Entidade do Professor Salatiel 

Ferreira Rodrigues, que foi bem recebido por todos. Também apro-

veitou a ocasião para anunciar o novo valor da anuidade do Círculo 

Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, que passará a ser 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a partir de 27 de fevereiro de 1996. 

O Vice-Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior informou 

já se encontrarem à venda os números 9 e 10 da revista Confluência, 

do Liceu Literário Português, e que os números 11 e 12 serão lança-

dos oportunamente. Aventou a hipótese de fazer-se um pedido de as-

sinaturas. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tava-

res, trouxe a plenário a nova redação da resolução 01/95. Também 
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fez entrega, em xerox, da Relação Anual da Informação Social, do 

Ministério do Trabalho e previdência Social, anunciando a isenção 

do CiFEFiL do Imposto de Renda. Continuando, leu os pontos mais 

destacados do Relatório de Atividades do CiFEFiL concernentes ao 

exercício de 1995. Encarregou o 2º Secretário, Professor José Pereira 

da Silva, de realizar a formatação do documento em apenas uma pá-

gina. Finalizando, o Diretor-Presidente apresentou o projeto CiFE-

FiL radiofônico, de sua autoria, fazendo a leitura do mesmo. O proje-

to foi aprovado em princípio, mas deverá ser melhor considerado 

oportunamente. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, 

Professor Emmanuel Macedo Tavares, encerrou a reunião às 
12h30min h, convocando nova reunião para dia e hora a serem opor-

tunamente definidos5, e eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a 

qual, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de 

direito. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1996. Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, José Pereira da Silva6 

                                                        

5 Desconsiderou-se, aqui, a resolução da 16ª reunião, em que a "segunda reunião" estava 

marcada para "15/4 de 1996", com "início às 11 horas".  

6 Não foi assinada pelo Professor Emmanuel Macedo Tavares. 
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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 1996, às 

10h30min h, reuniram-se em sessão extraordinária os professores 
Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy 

Magalhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Dire-

tor-Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entida-

de. Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão 

anterior, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, 

fez entrega de disquetes do próximo número da Revista Philologus 

aos professores Álvaro Alfredo Bragança Júnior e José Pereira da 

Silva. O Vice-Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança júnior, 

comunicou aos presentes que serão necessárias 150 cartas destinadas 

aos interessados na Revista Philologus, onde se incluem ex-alunos de 

mestrado e doutorado. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 

Macedo Tavares, retomou a discussão anterior sobre o projeto de sua 
autoria versando sobre programas de radiodifusão do CiFEFiL. Por-

menorizando a ideia nuclear de seu projeto, o Professor Emmanuel 

Macedo Tavares disse tratar-se de uma programação radiofônica 

usando o CiFEFiL para associados, estudiosos, pesquisadores e inte-

ressados pelo assunto, durante uma hora, de que se disporiam de dois 

blocos. O primeiro bloco teria 20 minutos destinados à divulgação de 

curiosidades filológicas em nível de seu alcance, e mais 10 minutos 

preenchidos com entrevistas de professores, pesquisadores, livreiros, 

editores críticos, etc. O segundo bloco ficaria destinado a uma agen-

da cultural em que se divulgariam encontros, palestras, conferências, 

convidados, lançamentos de livros, publicações, revistas de Filologia 
e Linguística, sempre através de um enfoque de comentários elucida-

tivos. Realizado uma vez por semana, o projeto iria utilizar-se de 

emissoras de ondas médias e curtas (Rádio Imprensa, rádio MEC, 

Rádio Roquete Pinto, Rádio Relógio, etc.), com o respaldo indispen-

sável de patrocinadores, os quais teriam a publicidade gratuita de 

seus diversificados bens de negócio, ou de sus produtos. Posto em 

discussão, o projeto foi aprovado. Entretanto, haverá necessidade de 

que se tenha a certeza dos patrocinadores. É condição imprescindí-

vel. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, te-

rá a seu cargo a locução do programa. O Vice-Diretor, Professor Ál-

varo Alfredo Bragança Júnior, ficará com as entrevistas, o 1º Secre-
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tário, Ruy Magalhães de Araujo, juntamente com o 2º Secretário, 

Professor José Pereira da Silva, respectivamente, terá a incumbência 

das pesquisas de curiosidades filológicas e linguísticas e mais a 

agenda cultural. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo 

Tavares, fez um veemente apelo, pedindo a decisiva participação de 

todos. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, Professor 

Emmanuel Macedo Tavares, encerrou a reunião às 12:30 h, convo-

cando nova reunião para dia e hora a serem oportunamente marca-

dos7, e eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, 

discutida e aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Ja-

neiro, 27 de março de 1996. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy 
Magalhães de Araujo (1º Secretário), José Pereira da Silva8 

                                                        

7 Em descumprimento ao que se decidiu na 16ª reunião, que estabeleceu o calendário anual 

das reuniões ordinárias do CiFEFiL. 

8 O Professor Emmanuel Macedo Tavares não assinou esta ata. 
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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 1996, às 10:00 h, 

reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Macedo 
Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo 

e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, Vice-

Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. Após a leitura, dis-

cussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, o Diretor-

Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, teceu elogios aos 

sócios encarregados da encadernação do número 4 da Revista Philo-

logus, na pessoa do 1º Secretário, Professor Ruy Magalhães de Araú-

jo. A seguir, comentou sobre a viabilidade de estabelecer-se o valor 

de R$ 5,00 para venda avulsa da Revista Philologus às pessoas físi-

cas e jurídicas (clubes, associações culturais, etc.) [interessadas em 

adquiri-los], bem assim dos números atrasados da mesma publica-

ção. A ideia foi acatada por todos os presentes. Também informou 
que o saldo de caixa atual é de R$ 146,86. Quanto às respostas das 

cartas, versando sobre a anuidade e o recebimento da Revista Philo-

logus, comunicou que tais pessoas enviaram o cheque de R$ 25,00 e 

leu algumas cartas de novos associados. O Vice-Diretor, Professor 

Álvaro Alfredo Bragança Júnior, lamentou o descaso de ex-alunos de 

mestrado e doutorado, de alguns professores, os quais não deram 

qualquer resposta às cartas que lhes foram endereçadas: 190 em 1995 

e 140 em 1996, relacionadas com informações sobre o CiFEFiL e a 

Revista Philologus, finalizando por pensar que não tenha havido in-

teresse por parte dos mesmos. O Diretor-Presidente, Professor Em-

manuel Macedo Tavares, apresentou aos sócios o novo modelo de 
cartão e carimbo da Entidade, cobrando de cada um a importância de 

R$ 15,00 que foi paga no ato. Ainda com a palavra, o Vice-Diretor, 

Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, voltou a lamentar a falta 

de interesse das pessoas a que foram endereçadas as correspondên-

cias acima aludidas, e propôs que não mais remetesse a nenhuma de-

las qualquer carta e/ou comunicação sobre o CiFEFiL. O 2º Secretá-

rio, Professor José Pereira da Silva, sugeriu que se pensasse em fazer 

um Congresso de Filologia e Linguística em nível nacional, a fim de 

captar novas inscrições de sócios. O Diretor-Presidente, Professor 

Emmanuel Macedo Tavares, acrescentou com o Projeto CiFEFiL 

Radiofônico, que, se implementado, iria propiciar a admissão ou 
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adesão de novos associados. Prosseguindo, o Diretor-Presidente, 

Professor Emmanuel Macedo Tavares, ainda aventou a hipótese de 

criarem-se cursos interuniversitários, a exemplo do que se levou a 

efeito na Universidade Veiga de Almeida, com o objetivo de difundir 

a Filologia e a Linguística e angariar novos sócios. Disse ainda o Di-

retor-Presidente que o número 5 da Revista Philologus já se encontra 

em fase de elaboração, incluindo-se vários artigos e que tudo leva a 

crer que à sua folha de rosto seja colocado o ISSN da Revista Solici-

tou a colaboração de todos para a publicação do número 5, relativo a 

maio-agosto de 1996. Finalizando, o Diretor-Presidente, Professor 

Emmanuel Macedo Tavares, comunicou que a reunião ordinária bi-
mestral de abril não se realizou por motivo de força maior e, nada 

mais havendo a tratar, encerrou a reunião às 12:10 h, e para constar, 

eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discuti-

da e aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 19 

de junho de 1996. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães 

de Araujo (1º Secretário), José Pereira da Silva9 

                                                        

9 O Professor Emmanuel Macedo Tavares não assinou esta ata. 
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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos trinta dias do mês de setembro de 1996, reuniram-se às 

10:30 horas, no décimo primeiro andar da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor Em-

manuel Macedo Tavares, o Vice-Presidente, Professor Álvaro Alfre-

do Bragança Júnior, o Primeiro Secretário, Ruy Magalhães de Arau-

jo e o Segundo Secretário, Professor José Pereira da Silva. Abrindo 

os trabalhos, o Professor Emmanuel informou aos colegas o endere-

ço da home page www.ibase.org.br/~visualbook, a qual seria útil pa-

ra a divulgação de trabalhos de membros do CiFEFiL. A seguir, o 

Vice-Presidente, Professor Álvaro, informou aos membros do CiFE-

FiL sobre seus esforços para agendar, na Academia Brasileira de Le-

tras, uma Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos, que está 

ainda para ser analisada pela direção da Casa supracitada. Em segui-

da, o Professor Álvaro passou às mãos do Diretor-Presidente do Ci-
FEFiL, Professor Emmanuel, 3 (três) propostas de orçamento para a 

impressão da Revista Philologus, propostas essas coletadas pelo 

Primeiro Secretário, Professor Ruy. Logo a seguir, o Diretor-

Presidente passou à leitura de uma carta, apensa a esta ata, na qual se 

dirigiu a todos os membros da direção do CiFEFiL, explicando os fa-

tos que o levaram a se desentender com o Primeiro Secretário, Pro-

fessor Ruy Magalhães de Araujo, sobre a nota editorial presente na 

Revista Philologus número 5. Após a leitura da mesma, o Professor 

Ruy, depois de inflamado discurso, apresentou sua demissão, em ca-

ráter irrevogável, de suas funções na direção do CiFEFiL, por estar 

em total desacordo com o teor da carta e com os métodos administra-
tivos do Diretor-Presidente, retirando-se do recinto logo em seguida. 

Após o fato, os demais membros da direção do Círculo Fluminense 

de Estudos Filológicos e Linguísticos decidiram pela marcação de 

uma reunião extraordinária, dia 16 de outubro, às 10:30 horas, na 

UERJ, para apresentação e eleição de uma nova diretoria, eleição 

que contará com a presença de todos os sócios do CiFEFiL. A seguir, 

o Diretor-Presidente mostrou ao Vice-Presidente e ao Segundo Se-

cretário as guias quitadas do Imposto de Renda, anos 1995 e 1996. 

Nada mais havendo para ser tratado, encerrou-se a reunião às 11:30 

horas. Eu, Álvaro Alfredo Bragança júnior, na qualidade de secretá-

rio ad hoc para esta reunião, lavrei a presente ata, que vai assinada 

http://www.ibase.org.br/~visualbook
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por todos de direito, após leitura e discussão da mesma. Rio de Janei-

ro, 01 de outubro de 1996. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José 

Pereira da Silva10 

                                                        

10 O Professor Emmanuel Macedo Tavares não assinou esta ata. 
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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Às onze horas do dia quatorze de outubro do ano de mil, no-

vecentos e noventa e seis, na sala 1118 da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Instituto de Letras), reuniram-se os membros do 

Conselho Administrativo do Círculo Fluminense de Estudos Filoló-

gicos e Linguísticos, Professor Mestre Emmanuel Macedo Tavares 

(Presidente), Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Ro-

dríguez e José Pereira da Silva. Iniciando a reunião, o Professor 

Doutor Alfredo Maceira Rodríguez foi indicado como Segundo Se-

cretário interino do Círculo e o Professor Doutor José pereira da Sil-

va, que era Segundo Secretário, passou a Primeiro Secretário, até que 

se faça a eleição do novo Conselho Administrativo, visto que o Pro-

fessor Doutor Ruy Magalhães de Araujo se afastou irrevogavelmente 

do Círculo. Imediatamente, o Professor Doutor José Pereira apresen-

tou ao Conselho o "livro de atas" e a carta de exoneração do Profes-
sor Doutor Ruy. O Professor Emmanuel passou aos presentes os fol-

ders e prospectos da 1ª Semana de Estudos Filológicos da Biblioteca 

da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

que será realizada nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 deste mês. Ainda foi 

comunicado que foram solicitados à TVE os vídeos do programa 

Plantão da Língua Portuguesa, através do ofício 04/96. O Professor 

Emmanuel sugeriu que vinte por cento do que for arrecadado através 

do Círculo permaneçam num fundo comum para ser utilizado even-

tualmente. A proposta foi aprovada. Discutida a necessidade da aber-

tura de um LIVRO CAIXA, o Diretor-Presidente propôs abrir um 

arquivo específico em seu PC para anotações do livro caixa. ultima-
mente, foram vendidos 8 (oito) exemplares da Revista Philologus a 

R$ 5,00 (cinco reais) cada, arrecadando-se R$ 40,00 (quarenta reais). 

Foram feitas remessas de dezesseis cartas para os associados, convo-

cando-os para as eleições, aproveitando-se a oportunidade para se fa-

zer a cobrança das anuidades a cinco sócios em atraso. Também se 

fez a remessa de convites aos sócios para a 1ª Semana de Estudos Fi-

lológicos e Linguísticos suprarreferida. O Primeiro Secretário Interi-

no comunicou ao Conselho os gastos de R$ 37,08 (trinta e sete reais 

e oito centavos) relativos à compra de envelopes e despesas de cor-

reio para remessa de cinquenta e sete exemplares da Revista Philolo-

gus. A seguir, foram distribuídos os disquetes aos membros da Equi-
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pe de Apoio Editorial para revisão do número seis da Revista Philo-

logus e se encerrou a reunião, às doze horas e quarenta minutos. Eu, 

José Pereira da Silva, Primeiro Secretário Interino, lavrei a presente 

ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. José Pereira 

da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior11 

                                                        

11 Os professores Emmanuel Macedo Tavares e Alfredo Maceira Rodríguez não assinaram es-
ta ata.  
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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Às onze horas do dia doze de novembro do ano de mil, nove-

centos e noventa e seis, reuniram-se os associados do CiFEFiL para 
realizarem a eleição do novo Conselho Administrativo e tomar ou-

tras providências, estando presentes os professores Emmanuel Ma-

cedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Ro-

dríguez, Maria Antônia da Costa Lobo e José Pereira da Silva. Logo 

que o Professor Emmanuel abriu a reunião, o Professor José Pereira 

propôs a alteração do Conselho Administrativo, para incluir os car-

gos de Tesoureiro, Relações Públicas, etc., ampliando a própria dire-

ção do círculo, além de desvincular a Equipe de apoio Editorial da 

Revista Philologus do Conselho Administrativo. Como não tínhamos 

os Estatutos em mãos, foi pedido que se adiasse essa discussão para 

outra oportunidade, o que foi aprovado tranquilamente e por unani-

midade, A seguir, o Professor Alfredo foi nomeado Redator de O Fi-
lólogo de Plantão, que será um folheto informativo bimestral do Ci-

FEFiL, que deverá circular nos meses ímpares (janeiro, março, maio, 

julho, setembro e novembro), evitando-se assim a sua coincidência 

com a circulação da Revista Philologus, que circulará nos meses de 

abril, agosto e dezembro. O Professor Emmanuel se propôs a conti-

nuar como responsável pela organização da Revista Philologus, ne-

gociando com a Senhorita Blandina a realização da arte final a partir 

do número sete da revista, o que foi aprovado pelo conselho. A se-

guir, apresentou ao grupo os originais do número seis da revista, com 

quarenta e três páginas que vai ser impressa dessa vez na DIGRAF 

(da UERJ) ao custo de R$ 0,035 (trinta e cinco milésimos de real) a 
lauda, com o que poderemos fazer cem exemplares, ao invés de se-

tenta. O Professor Álvaro devolveu dois exemplares do número um 

da Revista. A seguir, o Professor Álvaro fez a leitura da ata da reuni-

ão do dia trinta de setembro. O Professor Emmanuel exigiu que se 

corrigisse a parte que relata o desentendimento entre o Diretor-

Presidente e o Primeiro Secretário do Círculo, afirmando que o Pri-

meiro Secretário ofendeu o Diretor-Presidente, fazendo-lhe inúmeras 

acusações graves, antes de se afastar da sala de reunião. Declarando 

que, sem essa correção, não assinaria a ata, ficou certo que, em qual-

quer hipótese, todos os membros presentes à reunião devem assinar a 

ata, fazendo-se as ressalvas e correções na ata da reunião seguinte, 



de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 39 

para evitar os possíveis numerosos "em tempo". A seguir, o Profes-

sor Álvaro prestou contas dos gastos com a remessa do número qua-

tro da Revista Philologus, no total de R$ 42,00 (quarenta e dois re-

ais), que deverão ser divididos com os então membros do Conselho 

(Emmanuel, Álvaro e José Pereira), tocando a cada um a despesa de 

R$ 14,00 (quatorze reais). O Professor Emmanuel informou que es-

teve reunido com o Sr. Gilberto Vilar e com a Sra. Ana Fanfa para 

estudar a possibilidade de se conseguir apoio para o Círculo e para a 

Revista. Segundo ele, ficou de se marcar uma segunda reunião, em 

que a Sra. Ana Fanfa orientará o preenchimento do formulário de 

proposta ao PRONAC. Por fim, realizou-se a eleição do novo Conse-
lho Administrativo, para gerir o Círculo no período de doze de no-

vembro de mil, novecentos e noventa e seis a onze de novembro de 

mil, novecentos e noventa e oito, tendo sido propostas oito chapas 

diferentes e sendo eleita a chapa constituída pelos professores José 

pereira da Silva como Diretor-Presidente, Emmanuel Macedo Tava-

res como Vice-Diretor, Álvaro Alfredo Bragança Júnior como Pri-

meiro Secretário e Alfredo Maceira Rodríguez como Segundo Secre-

tário. Apesar de a próxima reunião estar marcada para o dia dezes-

seis de dezembro, preferiu-se não colocar essa data em discussão, fi-

cando dependendo da convocação que será feita pelo Diretor-

Presidente. Às treze horas e cinquenta minutos, terminou a reunião, 
da qual lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, José Pereira 

da Silva, e pelos demais sócios presentes. José Pereira da Silva, Ál-

varo Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez12 

                                                        

12 O Professor Emmanuel Macedo Tavares não assinou esta ata. 
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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Às onze horas do dia dezesseis de dezembro de um mil, nove-

centos e noventa e seis, na sala 11013 da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, reuniram-se os professores Gerson Silva Vieira, Ma-

ria Antônia da Costa Lobo, Emmanuel Macedo Tavares e José Perei-

ra da Silva. Iniciando a reunião, o Diretor-Presidente [perguntou] se 

havia interesse em alterar a ordem da pauta, o que foi respondido que 

não, dando-se início à leitura da ata da reunião anterior, que foi 

aprovada sem ressalvas. A seguir, o Vice-Presidente [apresentou] a 

seguinte carta de prestação de contas da gestão anterior, que foi de 

vinte e oito de setembro de mil, novecentos e noventa e quatro a do-

ze de novembro de mil, novecentos e noventa e seis: Rio de Janeiro, 

16 de dezembro de 1996. Prezados Colegas do CiFEFiL: Ao fin-

darmos este ano, segundo da existência do Círculo Fluminense 

de Estudos Filológicos e Linguísticos, venho, aqui, me dirigir a 

vocês, através desta carta-relatório, já fora das funções de Dire-

tor-Presidente desta entidade, para agradecer a Deus pela opor-

tunidade que pude ter à frente do Círculo e para desejar boa sor-

te ao novo Diretor, Professor José Pereira da Silva, recém-

empossado no cargo, sorte, que imagino, será extensiva aos de-

mais membros da Diretoria e associados interessados no engran-

decimento e prosperidade do CiFEFiL. Como todo início de ati-

vidades, não foi diferente conosco. Enquanto durou a minha ges-

tão (outubro de 1994/setembro de 1996), pude realizar, com a 

ajuda dos demais membros, coisas básicas e importantes para o 

Círculo: 1ª) registrei o Círculo no Registro Civil de Pessoas Jurí-

dicas; 2ª) procurei obter o CGC para o Círculo; 3ª) cuidei da en-

trega da declaração de impostos junto às receitas estadual e fe-

deral; 4ª) idealizei a Revista Philologus, ora em seu 6º número; 

5ª) procurei obter o registro do Alvará de Circulação da Revista; 

6ª) procurei obter o ISSN obrigatório da Revista; 7ª) procurei 

trazer associados para o quadro social do Círculo; 8ª) procurei 

apoio da Biblioteca Nacional, para a realização do Curso de Crí-

tica Textual no ano de 1995; 9ª) procurei o apoio do Setor Cultu-

ral da Faculdade de Letras da UFRJ; 10ª) cuidei da realização, 

em maio de 1995, da 1ª Semana de Estudos Filológicos e Linguís-

ticos, com o apoio da Universidade Veiga de Almeida; 11ª) cuidei 
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da realização, em agosto de 1996, da 2ª Semana de Estudos Filo-

lógicos e Linguísticos, com o apoio da Universidade Veiga de 

Almeida; 12ª) cuidei da realização, em outubro de 1996, da 1ª 

Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos, com o apoio da 

Coleção Celso Cunha da Biblioteca da Faculdade de Letras da 

UFRJ; 13ª) dei entrada, no dia 31 de agosto de 1996, e aguardo 

julgamento, da solicitação de Auxílio Editoração para a Revista 

Philologus durante o ano de 1997, junto ao CNPq/FINEP; 14ª) 

dei entrada, junto à Televisão Educativa, no pedido de gravação, 

em fitas de vídeo, de toda a apresentação do programa Plantão 

da Língua Portuguesa correspondente ao ano de 1995 e ao de 

1996. Apresentei, ao longo de algumas reuniões, ideias de eventos 

cuja realização depende, em muito, do apoio dos colegas da Dire-

toria. Destaco: a) Projeto CiFEFiL Radiofônico, para o qual já 

tenho formulário do PRONAC para obtenção de descontos na 

declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas que resol-

vam patrocinar o programa; b) Exposição de Edições Críticas na 

biblioteca nacional com eventual apoio desta, da Biblioteca da 

Faculdade de Letras da UFRJ e do apoio financeiro de algum(ns) 

órgão(s) de fomento a atividades culturais; c) Congresso em filo-

logia Românica de âmbito nacional. Acredito que todas estas 

ideias possam se concretizar ao longo do próximo ano de 1997, 

contando com os recursos: humanos, das entidades que possam 

se envolver nos programas, e financeiros. Gostaria, imensamen-

te, de poder continuar no cargo por um período igual ao anteri-

or, ou seja, mais 24 meses, com vistas ao implemento daquelas 

ideias e de outras possíveis, no cumprimento idealizador do arti-

go 3º dos Estatutos do CiFEFiL. No entanto, os colegas, não en-

tendendo a minha posição, resolveram eleger nova Diretoria, na 

qual passei a exercer o cargo de Vice-Diretor, portanto, sem po-

deres decisórios que me investiam da responsabilidade que, até 

então, estava sobre mim. Sendo assim, resta-me colocar à dispo-

sição do CiFEFiL, com seus membros diretores, especialmente, 

para o bom desempenho de seus objetivos estatutais. Sem mais, 
atenciosamente, Emmanuel Macedo Tavares. Terminada a apre-

sentação de contas do Professor Emmanuel, através desta "carta-

relatório", passou-se para o item terceiro da pauta: "Planejamento de 

cronograma e atividades do CiFEFiL para o biênio 97-98", com a 

explicação do Professor Emmanuel de que não lhe foi possível fazer 
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a prestação de contas da parte financeira, prometendo apresentá-la na 

próxima reunião. Foi aprovado o cronograma de mil, novecentos e 

noventa e sete, com as reuniões ordinárias nos dias quinze de feve-

reiro, dezenove de abril, vinte e um de junho, vinte e três de agosto, 

dezoito de outubro e vinte de dezembro, ficando estabelecido que 

haverá necessidade de reuniões extraordinárias com os sócios envol-

vidos na edição da Revista, mas isto deverá ser resolvido na época 

em que for conveniente. Também se decidiu que implementaremos 

no próximo ano de mil, novecentos e noventa e sete: a) uma Terceira 

Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos na Universidade Vei-

ga de Almeida; b) uma Segunda Semana de Estudos Filológicos e 
Linguísticos na Universidade Federal do Rio de janeiro; c) uma Pri-

meira Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro; d) um congresso Nacional de Filologia 

Românica, ainda sem local determinado; e) Cursos de Filologia Ro-

mânica na Biblioteca Nacional, na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de janeiro e em outros es-

tabelecimentos, se possível; f) Exposição de Edições Críticas na Bi-

blioteca Nacional. Ao iniciarmos o item "Assuntos gerais", recebe-

mos a informação da segurança da Universidade de que em alguns 

minutos teríamos de evacuar o prédio porque ali haveria provas de 

vestibular naquela tarde. O Professor Gerson Silva Vieira entregou 
ao Professor Emmanuel um cheque de sessenta reais para pagar a 

anuidade atrasada de mil, novecentos e noventa e seis e a de mil, no-

vecentos e noventa e sete. A seguir, atendendo à guarda, terminamos 

a reunião, às doze horas e cinquenta minutos, da qual lavrei a presen-

te ata que vai assinada por mim e pelos sócios presentes. José Perei-

ra da Silva
13

 

                                                        

13 Somente o Primeiro Secretário Interino assinou esta ata. 
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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS 

E LINGUÍSTICOS 

 

Aos treze dias do mês de março de 1997 reuniram-se às 10:30 
h na residência do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Es-

tudos Filológicos e Linguísticos, Professor José Pereira da Silva, os 

professores Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Ro-

dríguez, Emmanuel Macedo Tavares, Darcília Marindir Pinto Si-

mões e Flávio Garcia. Ao iniciar os trabalhos, o Diretor-Presidente 

do CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, procedeu à leitura da 

ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada por todos os pre-

sentes. A seguir, passou-se à discussão sobre a Revista Philologus, 

no que diz respeito a quantidade de artigos necessários em cada nú-

mero. O Professor Emmanuel sugeriu quatro artigos, enquanto o Pro-

fessor José Pereira da Silva, em virtude das instituições de fomento 

prestarem auxílio financeiro àqueles periódicos que possuam o mí-
nimo de cinco artigos, pugnou pelos cinco artigos. Após acalorada 

discussão e posterior votação, decidiu-se que os números da Revista 

Philologus, doravante, contarão com, no mínimo, cinco artigos. A 

seguir, o Professor José Pereira da Silva solicitou aos colegas a parti-

cipação efetiva na revista com o envio de trabalhos. Em seguida, o 

Professor Emmanuel Macedo Tavares comunicou aos presentes o va-

lor monetário do CiFEFiL, presente na conta corrente por ele aberta 

durante sua gestão como Diretor-Presidente da entidade. O valor per-

faz, em 07/03/1997, o montante de R$ 128,31 (cento e vinte e oito 

reais e trinta e um centavos) e está depositado na conta no 115273-4 

(Variação 002) ou –8, em nome de Emmanuel Macedo Tavares, no 
Banco do Brasil, agência 0001-9. O Professor Emmanuel afirmou 

aos presentes que passará a conta da entidade para as mãos do novo 

Diretor-Presidente da mesma, Professor José Pereira da Silva. Pros-

seguindo na discussão sobre a Revista Philologus quanto a entrega 

do disquete final para impressão da revista, o Professor Emmanuel 

Macedo Tavares, responsável por aquela, entregará o disquete da re-

vista pronta para o Diretor-Presidente ate o dia 08/04/1997. Em se-

guida, o Professor Emmanuel Macedo Tavares pediu que constasse 

em ata que estava pagando ao Professor Álvaro Alfredo Bragança 

Júnior R$ 22,00 (vinte e dois reais) relativos a dívida com ele contra-

ídas por ocasião de despesas de remessas de edições anteriores da 
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Revista Philologus. Dando continuidade à reunião, foi efetuado o 

pagamento da anuidade de 1997 pelos professores Emmanuel Mace-

do Tavares, Alfredo Maceira Rodríguez, José pereira da Silva, Darcí-

lia Marindir Pinto Simões, Flávio Garcia e Álvaro Alfredo Bragança 

Júnior, constando nesta ata que o Professor Ruy Magalhães de Arau-

jo já tinha efetuado o pagamento da referida anuidade no mês de ja-

neiro de 1997 ao Professor José Pereira da Silva. Por último, passou-

se aos informes gerais, onde o Professor Emmanuel Macedo Tavares 

perguntou aos colegas sobre a possibilidade de se formar uma equipe 

para que se pudesse objetivar uma exposição de livros sobre Crítica 

Textual, equipe essa que foi constituída pelos professores Álvaro Al-
fredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez, José pereira da 

Silva e Emmanuel Macedo Tavares. Logo após, o Professor Emma-

nuel Macedo Tavares pediu aos colegas que pensassem sobre a reali-

zação do congresso Nacional de Filologia, o qual poderia talvez, se-

gundo o referido Professor, se realizar no final do ano de 1997. Para 

angariar verbas para realização do citado Congresso, o Professor Jo-

sé Pereira da Silva, Diretor-Presidente do CiFEFiL, sugeriu que fos-

se procurada a FAPERJ. Ainda se tratando da Revista Philologus, o 

Professor Flávio Garcia salientou a necessidade de a mesma possuir 

um Conselho Editorial, sem o qual, assevera o referido Professor, 

haverá muitas dificuldades para se conseguir apoio financeiro das 
entidades de fomento. Sugeriu, continuando o Professor, a formação 

de um conselho Editorial composto por, no mínimo, 35% de mem-

bros externos ao CiFEFiL para evitar o perigo de endogenia, con-

forme visão dos órgãos de fomento. Após debates, então, o Diretor-

Presidente e os demais membros do CiFEFiL presentes concordaram 

com a introdução na página 2 dos próximos números da Revista 

Philologus, do Conselho Editorial, com os nomes dos participantes e 

suas instituições de trabalho. Para membros deste Conselho Editorial 

não pertencentes ao Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos, foram sugeridos pelo Diretor-Presidente os nomes das 

Professoras Flora Simonetti Coelho e Magda Fernandes, nomes esses 

aprovados pelos membros do CiFEFiL. Para finalizar, lembrou o 
Professor José Pereira da Silva aos membros presentes a próxima 

reunião ordinária, que se dará no dia 19/04/1997, às 10:00 horas, na 

residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL. Nada mais, pois, ha-

vendo para ser tratado, encerrou-se a reunião às 13:40 horas. Eu, Ál-

varo Alfredo Bragança Júnior, Primeiro Secretário do CiFEFiL, la-
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vrei a presente ata, que vai assinada por todos após leitura e aprova-

ção dos membros. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira 

Rodríguez, José Pereira da Silva14 

                                                        

14 Não assinaram esta ata: Darcília Marindir Pinto Simões, Flávio Garcia e Emmanuel Macedo 
Tavares. 
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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS – CIFEFIL 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de mil, novecentos e no-
venta e sete, às dez horas, reuniram-se na residência do Diretor-

Presidente do Círculo de Fluminense de Estudos Filológicos e Lin-

guísticos, Professor José Pereira da Silva, os professores Emmanuel 

Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança júnior, Flávio Garcia e 

Alfredo Maceira Rodríguez. O Professor José Pereira da Silva co-

municou que já abriu uma conta nova para uso exclusivo do CiFE-

FiL, em seu nome particular, para evitar complicações burocráticas. 

O Professor Emmanuel Macedo Tavares disse que convinha passar 

os valores da sua conta para a nova. O Professor José Pereira apre-

sentou suas razões quanto à não entrega da revisão da Revista Philo-

logus – 7. O Professor Álvaro comunicou a venda de seus exempla-

res da Revista Philologus. Mencionou também o oferecimento da 
Professora Marlene Soares dos Santos, titular de inglês da UFRJ para 

rever os abstracts dos artigos da Revista Philologus nos próximos 

números. O Professor Álvaro passou os R$ 40,00 (quarenta reais) pa-

ra o Diretor-Presidente. O Professor Emmanuel fez a doação de nove 

exemplares da Revista Philologus – 6 aos membros da Academia 

Brasileira de Filologia. Por deliberação dos membros do CiFEFiL, 

decidiu-se que os números da Revista Philologus podem ser vendi-

dos ou doados, de acordo com a finalidade, a critério dos diretores-

membros. O Professor Emmanuel fez a sugestão que se desse prefe-

rência à venda, para arrecadar fundos para o CiFEFiL, sendo, porém, 

seu voto vencido. O Professor Álvaro comunicou a publicação na re-
vista Confluência, no 12122 de 1996, na pág. 165 de informes sobre 

a Revista Philologus – 4. Essa informação foi-lhe passada pelo Pro-

fessor Emmanuel em encontro que ambos tiveram na Academia Bra-

sileira de filologia com o Professor Evanildo Bechara. Em virtude de 

discussão e de não estar de acordo com o andamento da reunião, o 

Professor Emmanuel ausentou-se da mesma às 11:45 h. O Professor 

Alfredo Maceira mencionou o suplemento O Filólogo de Plantão, 

ressaltando que necessita de informes sobre Filologia para a edição 

de O Filólogo de Plantão que sairá no mês de maio próximo. Não 

havendo mais assuntos a tratar, a sessão foi encerrada às 13:00 e, eu, 

Segundo Secretário do CiFEFiL, lavrei a presente ata, que vai assi-
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nada por todos, após a leitura. Alfredo Maceira Rodríguez, José Pe-

reira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior 
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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS – CIFEFIL.
15

 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de mil, novecentos e 
noventa e sete, às dez horas, reuniram-se na residência do Diretor-

Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguís-

ticos os professores membros José Pereira da Silva, Afrânio da Silva 

Garcia, Emmanuel Macedo Tavares, Alfredo Maceira Rodríguez e 

Cristina Alves de Brito. Aberta a reunião, o Professor José Pereira da 

Silva comunicou que tinha aberto uma conta corrente, de número 

13559-78, na agência 085 do BANERJ, para ali serem feitos os de-

pósitos relativos ao Círculo e ao Congresso de Linguística e Filolo-

gia a ser realizado em novembro próximo16. Disse também que ia 

elaborar um recibo com canhoto, para que os demais membros pu-

dessem receber as inscrições dos interessados na participação do re-

ferido congresso. A seguir, o mesmo Professor apresentou uma pro-
posta para normalizar os trabalhos que serão apresentados no con-

gresso. Os participantes deverão entregar até o dia trinta de setembro 

próximo um resumo da comunicação que pretender apresentar, cons-

tante de até duzentas palavras. Os resumos devem ser apresentados 

em disquete, digitados em qualquer versão do WORD para Windows 

e também em papel, se possível. Depois de bastante discussão, ficou 

resolvido que os trabalhos serão selecionados pela comissão Execu-

tiva do Congresso, excluindo-se dessa seleção os membros envolvi-

dos nas comissões organizadoras do Congresso. Não será devolvida 

a taxa correspondente aos trabalhos não selecionados devido ao bai-

xo nível. Só será devolvida aos que não forem apresentados por ex-
cesso, contudo, mesmo que não possa ser apresentado, se for publi-

cado, a taxa não será devolvida, pois ela é destinada às despesas de 

publicação. A seguir, passou-se a discutir a divulgação do Congres-

so. O Professor José Pereira confeccionou grande quantidade de fol-

ders, que estão sendo distribuídos por todos os meios possíveis. O 

Professor Afrânio Garcia sugeriu a divulgação direta nas Faculdades 

                                                        

15 Não consta a ata da vigésima sexta reunião, que deve ter ocorrido no dia 21 de junho de 

1997, conforme o cronograma estabelecido na ata da vigésima terceira reunião. 

16 A ata que trata da estruturação do Congresso deve ser a que se perdeu. 
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de Letras. Outros membros indicaram a possível divulgação gratuita 

em jornais e em outros meios de comunicação. O Professor José Pe-

reira informou que estava sendo elaborada uma home page na Inter-

net. Disse também que já tinha conseguido que a UERJ liberasse o 

espaço físico para a realização do Congresso na Faculdade de For-

mação de professores de São Gonçalo (Palácio de Cristal, salas de 

aula, etc.), assim como a decoração das salas onde ocorrerem os 

eventos, coquetel, filmagem e fotografia. Basta comprar os filmes e 

vídeos. Informou-se também que o projeto tem que ser cadastrado 

para poder solicitar apoio para a publicação dos Anais e, talvez, do 

Livro de Resumos. O Professor José pereira também informou que 
fizera gestões para conseguir a participação do Conjunto de Música 

Antiga da UFF. Sua participação será gratuita, bastando pagar a um 

dos músicos. Passou-se depois a discutir a possibilidade de outros 

patrocínios e as informações que deveriam ser dadas aos participan-

tes sobre hospedagem, transporte, etc. O Professor Alfredo lembrou 

o possível interesse no evento da Prefeitura de São Gonçalo. A Pro-

fessora Cristina concordou com a ideia e prontificou-se a fazer con-

tatos em repartições, hospedagem, transporte e turismo a fim de ob-

ter patrocínios, descontos e, acima de tudo, informações. Para isso, é 

necessário que disponha dos documentos oficiais pertinentes. Assim, 

foi solicitado ao Diretor-Presidente, Professor José Pereira, a provi-
dência urgente desses documentos. Faltava tratar da Revista Philolo-

gus. O Professor Emmanuel fez entrega aos professores José Pereira 

e Alfredo Maceira dos disquetes do no 8 para revisão. Deixou outro 

disquete para o Professor Álvaro Alfredo Bragança, que não se en-

contrava presente. O Professor Emmanuel comunicou que fizera a 

doação de um exemplar do n
o 

7. Ficou decidido que os artigos para o 

no 9 teriam que ser entregues até o dia primeiro de outubro próximo. 

O Professor José Pereira comunicou que pretende modernizar a Re-

vista Philologus. O Professor Emmanuel referiu-se a um profissional 

faria esse trabalho. O Professor Afrânio achou que deviam ser estu-

dadas outras propostas. Decidiu-se que as propostas deveriam ser 

apresentadas no prazo de uma semana, a contar do dia da reunião. 
Finalmente, o Professor Emmanuel propôs como patrono do Círculo 

Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos SANTO 

ISIDORO DE SEVILHA, morto em 635, arcebispo de Sevilha e au-

tor de vastíssima obra cultural que denominou Etimologias. A pro-

posta foi submetida a votação e aprovada, com uma abstenção. Não 
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havendo mais assuntos a tratar, a sessão foi encerrada às 15:45 horas 

e, eu, Segundo Secretário, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e 

pelos demais participantes. Alfredo Maceira Rodríguez, José Pereira 

da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior 
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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos quatro dias do mês de outubro de 1997, às quatorze ho-

ras, reuniram-se na Biblioteca Carlos Alberto, situada à Rua Rio 
Grande do Sul, no 83-A, Méier, o Presidente do CiFEFiL, Professor 

José Pereira da Silva, o Vice-Presidente, Professor Emmanuel Mace-

do Tavares, O Primeiro Secretário, Professor Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior e o Segundo Secretário, Professor Alfredo Maceira Ro-

dríguez, para discussão de assuntos pertinentes à realização do Con-

gresso Nacional de Linguística e Filologia, em novembro próximo, 

no campus da UERJ, situado em São Gonçalo. Na ocasião, o Presi-

dente do CiFEFiL apresentou aos colegas a lista parcial com o nome 

dos inscritos no referido Congresso (até aquela data) e com a indica-

ção daqueles que já pagaram as taxas pertinentes. Em seguida, o Pro-

fessor José Pereira entregou ao Primeiro Secretário, Professor Álvaro 

Alfredo Bragança Júnior, todas as propostas de comunicação já rece-
bidas, solicitando ao colega que organizasse, o mais rapidamente 

possível, um Caderno de Resumos de Comunicações, que deverá 

conter os resumos dos trabalhos a serem apresentados no Congresso. 

Em seguida, o Professor Álvaro comprometeu-se, juntamente com o 

Professor Emmanuel, a procurar junto à Editora Ática e à Editora 

Tempo Brasileiro, auxílio material para a realização do Congresso. 

Para finalizar a reunião, o Professor José Pereira solicitou aos cole-

gas que entrassem em contato telefônico com ele, pelo menos duas 

vezes por semana, para troca de informações sobre o andamento dos 

preparativos para o Congresso. Nada mais havendo a ser tratado, en-

cerrou-se a Reunião às 15:00 horas. Eu, Álvaro Alfredo Bragança 
Júnior, na qualidade de Primeiro Secretário do Círculo Fluminense 

de Estudos Filológicos e Linguísticos, lavrei a presente ata que, após 

lida e aprovada por todos os membros, vai assinada por todos. José 

Pereira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira 

Rodríguez 
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ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro, às 14:35 h, na Facul-
dade de Formação de professores da UERJ, campus de São Gonçalo, 

reuniram-se o Presidente do CiFEFiL, José Pereira da Silva, o Vice-

Presidente, Emmanuel Macedo Tavares, o Primeiro Secretário, Álva-

ro Alfredo Bragança Júnior, o Segundo Secretário, Alfredo Maceira 

Rodríguez, e os professores João Bittencourt de Oliveira, Ilma No-

gueira Mota, Afrânio da Silva Garcia, Maria Thereza de Sulima, 

Cristina Alves de Brito, Ruy Magalhães de Araujo e Maria Imerenti-

na Rodrigues Ferreira para fazer a avaliação do Congresso Nacional 

de Linguística e Filologia, realizado no endereço supracitado entre os 

dias 10 e 14 de novembro de 1997. Como início dos trabalhos, o Pro-

fessor Emmanuel Macedo Tavares apresentou aos presentes uma lis-

ta com dezenove tópicos que, em sua opinião, deveriam ser discuti-
dos com vistas ao futuro 2º Congresso Nacional de Linguística e Fi-

lologia. Após consulta aos presentes da pertinência da análise indivi-

dual de cada tema, procedeu-se à enumeração dos mesmos, que aqui 

estão transcritos juntamente com o parecer geral dos participantes: 1) 

mudança do mês de realização do próximo Congresso para o início 

de setembro ou, o mais tardar, primeira semana de outubro; 2) foi 

mantido o calendário de 5 dias, com tarde e/ou manhã livres para o 

próximo Congresso; 3) decidiu-se mudar a sede do próximo Con-

gresso, preferencialmente para uma Instituição de Ensino Superior 

que ofereça o Curso de Letras, podendo ser instituição pública ou 

privada dentro do Município e/ou Estado do Rio de Janeiro; 4) após 
acalorada discussão, chegou-se à conclusão da elaboração de uma 

carta acompanhada de um questionário de avaliação deste 1º Con-

gresso e solicitando sugestões para o próximo; 5) deve-se criar um 

mecanismo de segurança para o recebimento e pagamento da taxa de 

inscrição, o que pode ser feito através da divulgação do próximo 

evento, para que o interessado envie, juntamente com sua proposta 

de comunicação, o recibo de pagamento das taxas correspondentes e, 

no dia do início do próximo Congresso, haveria um controle rígido 

quando da entrega do material aos congressistas, que somente o re-

ceberiam após verificação do pagamento; 6) a próxima sede do Con-

gresso e a direção do CiFEFiL devem envidar esforços para provi-
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denciar melhores e mais adequadas acomodações para o evento; 7) e 

8) chegou-se à conclusão de que faltava o pessoal de apoio nos locais 

das comunicações e em lugares estratégicos do Congresso, o que 

demonstrou uma falta de coordenação que deverá ser evitada futu-

ramente; 9) faltaram faixas na entrada do prédio da Faculdade de 

Formação de professores e no auditório para sinalização mais visível 

do evento. Neste tópico, o Diretor-Presidente, Professor José pereira 

da Silva, informou aos presentes que tinha providenciado as mesmas, 

mas o pessoal responsável pela sua confecção não as aprontara em 

tempo; 10) quanto à falta de mesas e cadeiras, chegou-se ao consen-

so de que estas poderiam ser de melhor qualidade, fato que foge às 
possibilidades do CiFEFiL; 11) faltou uma faixa do Congresso e com 

o logotipo do CiFEFiL, juntamente com uma corbeille de flores, no 

auditório principal do Congresso; 12) todos concordaram que houve 

a falta de um coordenador nas salas das comunicações e que estas 

deveriam ser agrupadas por assuntos iguais ou semelhantes; 13) há a 

necessidade de reestruturação do tempo para comunicações e confe-

rências, que poderá ser de 20 minutos para as primeiras e de 1 hora 

para as conferências e um controle maior, a cargo do coordenador de 

cada sala, do tempo a ser utilizado pelo palestrante durante as comu-

nicações e palestras; 14) para o próximo Congresso, o Coordenador 

Geral do mesmo deverá chamar à mesa os componentes por ordem 
hierárquica, ou seja, do Diretor da Instituição até o palestrante; 15) 

quanto ao som e à acústica, que foram deficientes, deverão ser pro-

videnciados pela instituição-sede e pela Coordenação Geral do even-

to; 16) o nome do evento não deverá ser mudado, ou seja, 2º Con-

gresso Nacional de Linguística e Filologia. Neste ínterim, o Profes-

sor Álvaro Bragança interveio, perguntando do porquê este primeiro 

Congresso não ter se chamado Congresso Nacional de Filologia e 

Linguística, o que foi apoiado por todos os presentes, já que a finali-

dade do CiFEFiL é apoiar, estimular e revitalizar os estudos filológi-

cos no país; 17) haverá a periodicidade anual do Congresso com ou-

tra atividade de nível regional e/ou estadual; 18) deverá haver, se 

possível, a distribuição de material didático (livros, revistas e simila-
res) como brindes durante o próximo Congresso; 19) o Coordenador 

Geral do evento deverá descentralizar as suas funções e todos os co-

ordenadores deverão ajudar efetivamente o primeiro. durante as dis-

cussões dos tópicos propostos pelo Professor Emmanuel, surgiram 

outros três que também foram discutidos pelos presentes: 20) sobre a 
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divulgação do evento na mídia, o que pareceu a alguns ter sido inefi-

ciente, o Professor José Pereira afirmou que 13 rádios e 7 jornais fo-

ram avisados da realização do Congresso; 21) deverá ser pedido au-

xílio financeiro para a realização do próximo Congresso às institui-

ções de fomento. No caso do Congresso ora realizado, o Diretor-

Presidente do CiFEFiL avisou aos presentes que fará solicitação às 

instituições de fomento para arcar com as custas da publicação dos 

anais referentes a este Congresso; 22) foram mantidas as inscrições 

no evento próximo por ordem dia. Como último tópico, foi dado um 

voto de louvor e aprovado por todos à comissão Organizadora do 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia. Nada mais havendo a 
ser tratado, encerrou-se a presente reunião às 17:33 h. Eu, Álvaro Al-

fredo Bragança Júnior, Primeiro Secretário do CiFEFiL, lavrei a pre-

sente ata, que, após lida e aprovada por todos, vai assinado pelos 

membros da direção do CiFEFiL e demais sócios da instituição. Ál-

varo Alfredo Bragança Júnior, José Pereira da Silva, Alfredo Ma-

ceira Rodríguez 
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ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO 

FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos vinte dias do mês de dezembro de 1997, a partir das 

10:00 horas, na casa do Diretor-Presidente do CiFEFiL, estiveram 
reunidos os professores José Pereira da Silva, Diretor-Presidente do 

Círculo, Emmanuel Macedo Tavares, Vice-Presidente, Alfredo Ma-

ceira Rodríguez, Segundo Secretário e Joseph Ildefonso de Araújo. 

O primeiro assunto tratado foi a leitura e debate da ata corresponden-

te à 29ª Reunião, referente ao Congresso Nacional de Filologia e 

Linguística recém realizado. O Professor Joseph fez questão de re-

gistrar que os 8 (oito) alunos da Faculdade de Letras da Universidade 

Federal de Viçosa, que participaram do referido Congresso, elogia-

ram a organização do evento, parabenizando-nos, comparando-o 

com outros congressos, aos quais também estiveram presentes, sendo 

este, então, por eles considerado como o melhor. A ata foi aprovada 

sem qualquer outra ressalva. A seguir, o Professor José Pereira suge-
riu que a ata no 29 seja considerada um roteiro para a organização do 

2º Congresso Nacional. Os presentes acataram a ideia. Houve co-

mentários a respeito do atraso da Revista Philologus e de providên-

cias que deverão ser tomadas para a consumação da edição, assim 

como do próximo e do primeiro número da revista no ano de 1998. O 

Professor Joseph prometeu entrar em contato com amigos para fa-

zermos um número dedicado a Dialetologia. Em continuidade à dis-

cussão da pauta da Reunião, o Professor José Pereira mencionou a 

home page do CiFEFiL na Internet e mostrou as facilidades que o 

Círculo está oferecendo aos estudiosos e pesquisadores em filologia 

e Linguística em âmbito nacional e internacional. O Professor Perei-
ra aproveitou para pedir que cada um dos presentes providencie um 

curriculum vitae resumido para divulgação via home page; sugeriu, 

ainda, a divulgação de livros ou qualquer trabalho publicado pelos 

membros do CiFEFiL. Além disso, o Professor Pereira deverá, em 

janeiro próximo, fazer pedidos de auxílios junto à FAPERJ, ao CNPq 

e à CAPES para a publicação dos Anais do Congresso. Logo depois, 

foi colocada em discussão a data em que deverá acontecer o próximo 

Congresso. As datas escolhidas foram: 5, 6, 7, 8 e 9 de outubro de 

1998. Ficou também decidido que o Professor José Pereira vai tentar 

conseguir o local para realização do Congresso durante as datas aci-

ma descritas. Apesar de o Professor Emmanuel ter tentado incluir a 
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pesquisa em torno das Faculdades Integradas Simonsen e da Univer-

sidade Veiga de Almeida, as suas sugestões foram, simplesmente, 

não aceitas. Após estas discussões, o Professor Pereira pediu a ajuda 

dos colegas presentes para digitar alguns artigos que estão fora dos 

padrões editoriais e que serão publicados nos Anais do Congresso. O 

Professor Emmanuel comprometeu-se a tentar realizar uma Semana 

de Estudos Filológicos e Linguísticos na Simonsen e outra na Veiga 

de Almeida. Junto a esta atividade, somaram-se os professores Jo-

seph, Alfredo e José pereira que, também, tentarão outros locais para 

a realização de uma semana de Estudos similar. Como penúltimo as-

sunto tratado, o Professor Alfredo comprometeu-se a continuar pre-
parando os números d'O Filólogo de Plantão ao longo do ano de 

1998. A seguir, o Professor pereira lembrou-se de passar às mãos do 

Professor Emmanuel 6 (seis) exemplares do número 8 da Revista 

Philologus. Por último, buscou-se marcar as seguintes datas para as 

reuniões ordinárias do Círculo durante o ano de 1998: fevereiro – 14; 

abril – 11; junho – 13; agosto – 08; outubro – 09 e dezembro – 12, 

todos, à exceção de 09 de outubro, que será em uma sexta-feira, 

ocorrerão aos sábados. Eu, Emmanuel Macedo Tavares, Vice-

Presidente do CiFEFiL, lavrei a presente ata, que após lida e aprova-

da por todos, vai assinada pelos membros da direção do CiFEFiL e 

demais sócios da instituição. José Pereira da Silva, Alfredo Maceira 
Rodríguez 
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ATA DA TRIGÉSIMA [PRIMEIRA]
 
REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS 

E LINGUÍSTICOS 

 

Aos quatorze dias de fevereiro de 1998, reuniram-se às 10:00 
h na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, José Pereira da 

Silva, o próprio Professor José Pereira da Silva, o Primeiro Secretá-

rio, Álvaro Alfredo Bragança júnior, o Segundo Secretário, Alfredo 

Maceira Rodríguez e a Professora Darcília Marindir Pinto Simões. 

Em virtude do pequeno quorum, decidiu-se que esta reunião será 

descaracterizada como reunião ordinária, sendo denominada reunião 

informal do CiFEFiL. Na ocasião, o Professor José pereira mostrou 

aos presentes uma carta a ser enviada aos sócios do CiFEFiL, infor-

mando-lhes sobre a publicação dos Anais referentes ao I Congresso 

Nacional de Linguística e Filologia, sobre a reunião extraordinária 

do CiFEFiL, doravante 30ª Reunião Ordinária, em 07 de março de 

1998, na caso do Diretor-Presidente do CiFEFiL, para tratar da orga-
nização do II Congresso, sobre o relançamento, em dois volumes, 

das revistas Philologus, anos 1995 e 1996, com a especificação dos 

artigos nelas contidos. Por sugestão da Professora Darcília Simões, 

solicitar-se-á na mesma carta aos sócios do CiFEFiL sugestões para a 

organização do II Congresso Nacional de Linguística e Filologia. 

Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião informal às 

12:45 h. Eu, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, como Primeiro Secre-

tário do CiFEFiL, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada 

pelos presentes, vai pelos mesmos assinada. Álvaro Alfredo Bragan-

ça Júnior, José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez. 
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ATA DA TRIGÉSIMA [SEGUNDA] REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS 

E LINGUÍSTICOS 

 

Aos sete dias de março de 1998, reuniram-se, às 10:10 h, na 
residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, os sócios ora discrimi-

nados: o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da 

Silva, o Vice-Presidente, Emmanuel Macedo Tavares, o Primeiro 

Secretário, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, o Segundo Secretário, 

Alfredo Maceira Rodríguez, bem como os professores Salatiel Fer-

reira Rodrigues e Cristina Alves de Brito. Para início dos trabalhos, o 

Professor José Pereira preparou a pauta para a reunião, durante a 

qual foram discutidos os seguintes assuntos: a) no que concerne ao II 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia, tratou-se do assunto 

da sede do evento a ser realizado entre os dias 5 e 9 de outubro de 

1998. Foi acordado que o Professor Emmanuel verificará se as Fa-

culdades Simonsen ou a Universidade Veiga de Almeida ou o Setor 
Cultural da Faculdade de Letras da UFRJ poderão oferecer o espaço 

físico para a realização do Congresso. A mesma tarefa caberá ao Pro-

fessor Álvaro no que tange ao Setor de Linguística e filologia da 

UFRJ, ficando o Professor José pereira da Silva encarregado de in-

formar-se a respeito junto ao Liceu Literário Português e ao Setor 

Cultural da UERJ, sendo as informações coletadas enviadas ao Dire-

tor-Presidente até o dia 13/03/98. Foi também acordado que a Co-

missão Organizadora do II Congresso será composta, preliminarmen-

te, pelos professores e sócios do CiFEFiL: Emmanuel Macedo Tava-

res, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez, 

Ruy Magalhães de Araujo, Joseph Ildefonso de Araújo e Aileda de 
Mattos Oliveira, estando a Professora Maria Thereza de Sulima co-

mo suplente da Professora Aileda. Quanto à Comissão Executiva, fo-

ram aprovados os nomes dos professores Emmanuel Macedo Tava-

res, Alfredo Maceira Rodríguez, Cristina Alves de Brito, Salatiel 

Ferreira Rodrigues, Maria Antônia da Costa Lobo e Afrânio da Silva 

Garcia, estando o Professor José Carlos Azeredo como suplente do 

Professor Afrânio. Quanto à Comissão de Apoio, será formada por 

alunos e professores da Universidade anfitreã, isto só será decidido 

após ter-se certeza do nome da sede do referido Congresso. Nesse ín-

terim, foi acordado pelos presentes que nomes vetados por um ou 

mais membros do CiFEFiL não poderão participar de Comissões or-
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ganizadas pela instituição. No que tange à edição dos Anais do Con-

gresso Nacional de Linguística e Filologia, foi acordado que aqueles 

serão publicados em 2 tomos, mesclados em Linguística e Filologia. 

Nesse ínterim, os professores Emmanuel Macedo Tavares e Alfredo 

Maceira Rodríguez colocaram-se à disposição para ajudar o Profes-

sor José Pereira na tarefa de digitação dos trabalhos que não foram 

enviados em disquete. Quanto aos patrocinadores para o II Congres-

so, procurar-se-á apoio junto a bancos e editoras e os professores 

Emmanuel e Alfredo Maceira dispuseram-se a cuidar desse assunto. 

Outros assuntos relativos à organização do II Congresso serão discu-

tidos a posteriori. b) no que concerne à segunda edição da Revista 
Philologus, chegou-se à deliberação de que cada número correspon-

dente aos anos de 1995 e 1996 deverá ser vendido a R$ 10,00. Nesse 

momento, o Diretor-Presidente do CiFEFiL informou aos presentes 

que ele tomou a iniciativa de publicar as revistas por sua própria con-

ta e expensas, o que não foi aceito pelos demais membros do Círcu-

lo, sob a justificativa de que todos formam a Diretoria do mesmo e, 

consequentemente, as decisões e respectivas despesas devem ser fei-

tas em acordo. Ao final desta reunião, o Professor Alfredo Maceira 

levará consigo 05 (cinco) jogos da Revista Philologus de 1995 e 

1996 para venda; c) no que toda ao número 9 da Revista Philologus, 

o Professor José Pereira da Silva, Diretor-Presidente do CiFEFiL, in-
formou a todos os presentes que enviou a referida revista para im-

pressão sem submeter sua atitude ao corpo deliberativo do Círculo, o 

que gerou protestos do Vice-Presidente Emmanuel Macedo Tavares. 

O Professor José pereira informou aos colegas que o Professor Afrâ-

nio da Silva Garcia arcou com as custas da impressão da Revista 

Philologus, número 9, o que foi aceito pelos membros do CiFEFiL, e 

a formatação da revista, a cargo de uma pessoa contratada pelo Dire-

tor-Presidente do CiFEFiL sem aviso prévio aos demais membros do 

Círculo, também foi aceita em virtude da economia de gastos com a 

impressão. Nesse ponto, foi discutida e aprovada por todos a solici-

tação do Professor Emmanuel de que sejam previamente discutidos e 

aprovados a cada reunião do CiFEFiL o(s) nome(s) do(s) futuro(s) 
patrocinador(es) para a impressão dos números seguintes da Revista 

Philologus, o que não inviabilizaria que o CiFEFiL pudesse arcar, 

exclusivamente, com as despesas de publicação. Quanto à Revista no 

10, da referida publicação do CiFEFiL, está acordado que a mesma 

centrará sobre o tema Geografia Linguística e Dialetologia. Durante 
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a discussão sobre os tópicos "b" e "c", salientou-se a necessidade 

imperiosa do Diretor-Presidente do CiFEFiL fazer o balancete de 

1997 e aquele referente aos gastos relacionados com o I Congresso 

Nacional de Linguística e Filologia, o que foi acertado para a reunião 

do mês de abril de 1998. Desde já, porém, o Professor José pereira 

da Silva avisou aos colegas que o CiFEFiL não dispõe de verbas. 

Neste ponto, os professores Ruy Magalhães de Araujo e Cristina Bri-

to afirmaram que todos os sócios devem pagar a anuidade do CiFE-

FiL para receberem as publicações do mesmo. O Diretor-Presidente 

do CiFEFiL e os demais membros concordaram com a afirmação e 

será enviada correspondência aos sócios, informando-os da próxima 
reunião do Círculo juntamente com a exortação para o pagamento 

das anuidades de 1997 e 1998. Nos informes, o Professor Emmanuel 

Macedo Tavares sugeriu – e foi aprovado pelos presentes – o nome 

de Santo Isidoro de Sevilha para patrono do Círculo Fluminense de 

Estudos Filológicos e Linguísticos, sendo a data de 04 de abril, a par-

tir de então, como data natalícia do Santo, a data da entronização por 

parte do CiFEFiL. Para comemorar tal fato, o Professor Emmanuel 

marcará o local para a celebração religiosa e, logo após, uma confra-

ternização com os membros do CiFEFiL. Por último, o Professor 

Ruy Magalhães de Araujo sugeriu – e da mesma forma foi aprovado 

– o pedido para que retirasse do logotipo da Revista Philologus o 
nome "REVISTA PHILOLOGUS" e, no seu lugar, fosse colocada 

alguma citação retirada de uma das obras do patrono do CiFEFiL, 

Santo Isidoro de Sevilha. O Professor Emmanuel encarregar-se-á 

dessa tarefa. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião 

às 13:35 h. Eu, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Primeiro Secretário 

do CiFEFiL, lavrei a presente ata que após ter sido lida e aprovada 

pelos presentes, vem assinada por todos. José Pereira da Silva, Álva-

ro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez 



de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 61 

ATA DA TRIGÉSIMA [TERCEIRA]
 
REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS 

E LINGUÍSTICOS 

 

Aos onze dias de abril de 1998, reuniram-se às 10:00 horas na 
residência do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos 

Filológicos e Linguísticos, doravante CiFEFiL, Professor José Perei-

ra da Silva, os professores Ruy Magalhães de Araujo, Emmanuel 

Macedo Tavares, Darcília Marindir Pinto Simões, Alfredo Maceira 

Rodríguez, Aileda de Mattos Oliveira e Álvaro Alfredo Bragança 

Júnior. Como início dos trabalhos, foi lida e aprovada por todos a ata 

de 20/12/97. A seguir foi lida a carta do Professor Emmanuel sobre o 

II Congresso Nacional de Linguística e Filologia, solicitando o apoio 

do Setor Cultural da Faculdade de Letras da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro para realização do citado evento. Aproveitando a 

oportunidade, o Professor Emmanuel trouxe uma sugestão para tema 

do CiFEFiL, que foi por todos aprovada, cuja autoria é de Santo Isi-
doro de Sevilha e reza ―ORDINATIO AD VNUM, 

VNIVERSITAS‖. Após tal assunto, passou-se ‗a discussão sobre o II 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia. O Diretor-Presidente 

do CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, sugeriu a apresentação 

de um minicurso na área de Linguística Aplicada e comunicou aos 

presentes que a conferência de abertura será proferida pelo Professor 

Bruno Fregni Bassetto. Nesse ínterim, a Professora Darcília Simões 

avisou aos colegas que oferecerá um minicurso de Semiótica e Se-

miologia. A seguir, deliberou-se sobre possíveis nomes para partici-

parem das mesas-redondas. O Professor Álvaro ficou incumbido de 

entrar em contato com os membro da Comissão Organizadora para 
agendar uma data para discussão das atividades a serem implemen-

tadas. Como próximo item, falou-se sobre a Revista Philologus. O 

Professor José Pereira informou aos membros que ainda não pagara 

as revistas, em virtude de desconhecer o orçamento da gráfica da 

UERJ, que ainda não lhe tinha sido fornecido. Quanto ao número 9, 

o Diretor-Presidente do CiFEFiL avisa que os custos da mesma per-

fariam R$ 170,00 (cento e setenta reais), cada qual com o número de 

88 páginas no total, faltando, porém, ser incluído o ISSN nas capas 

das mesmas. No que tange ao número 10, o Professor José Pereira da 

Silva comunicou aos colegas que este será um número temático so-

bre Geografia Linguística e Dialetologia e tenciona incluir no mesmo 
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as comunicações do Congresso Nacional de Linguística e Filologia 

que se relacionam aos temas supracitados. No que concerne ao nú-

mero 11, já há 2 (dois) artigos prontos e a Professora Darcília Si-

mões prontificou-se a enviar um artigo para este número. Em segui-

da, discutir-se-ia a prestação de contas do CiFEFiL no primeiro ano 

da gestão do Professor José Pereira da Silva, contudo, devido ‗a vas-

ta gama de informações a serem fornecidas aos membros presentes, 

resolveu-se adiar o tema para a próxima reunião ordinária do CiFE-

FiL. Nesse momento, a Professora Darcília Simões efetuou o paga-

mento da anuidade de 1998. No tópico ―Assuntos Gerais‖, a Profes-

sora Darcília Simões ofereceu-se para editorar os anais referidos do I 
Congresso Nacional de Linguística e Filologia, necessitando apenas 

de material compatível para a execução do mesmo, material esse que 

deverá ser oriundo das verbas provenientes das agências de fomento. 

Foi aprovado por todos os presentes que esta é a condição sine qua 

non para a realização deste trabalho. Como o último tópico de dis-

cussão, o Professor Emmanuel advertiu os presentes para o perigo de 

se abrir indiscriminadamente a Revista Philologus para trabalhos 

sem se respeitar os Estatutos do CiFEFiL, nos quais se lê que todos 

os artigos para a revista e anais necessitam imperiosamente passar 

pelo Conselho Editorial. Todos os presentes concordaram que a par-

tir do próximo número este procedimento será implementado. Por 
fim, a Professora Darcília sugeriu que se inserisse no folder do II 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia que os trabalhos a se-

rem publicados apenas o serão após aprovação do Conselho Editori-

al. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às 13:40 

h. Eu, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Primeiro Secretário do Ci-

FEFiL, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada por todos, vai 

assinada pelos presentes. José Pereira da Silva, Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez17 

                                                        

17 Esta ata não foi assinada pelos professores Emmanuel Macedo Tavares nem pela Professo-
ra Darcília Marindir Pinto Simões, nem pela Professora Aileda de Mattos Oliveira. 
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ATA DE TRIGÉSIMA [QUARTA] REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS 

E LINGUÍSTICOS - CIFEFIL 

 

Ás dez horas do dia oito de agosto de mil, novecentos e no-
venta e oito, teve lugar, na residência do Diretor-Presidente do Ci-

FEFiL (Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos), 

Professor José Pereira da Silva, a reunião ordinária dos membros 

desta associação. Estiveram presentes os professores José Pereira da 

Silva, Ruy Magalhães de Araujo, Emmanuel Macedo Tavares e Al-

fredo Maceira Rodríguez. Os professores Afrânio da Silva Garcia e 

Salatiel Ferreira Rodrigues comunicaram-se por telefone para se in-

formar do andamento da reunião. O Professor José Pereira informou 

sobre o andamento dos preparativos para o II Congresso Nacional de 

Linguística e Filologia, apresentando o número de inscritos, o que 

sabe até o momento sobre os projetos dos participantes, as taxas re-

cebidas e por receber, sua linha de trabalho na Coordenação do Con-
gresso, etc. A seguir foi verificada a situação dos sócios do CiFEFiL, 

quanto a pagamento das anuidades, sócios honorários, etc. O Profes-

sor Emmanuel Macedo Tavares comprometeu-se a tentar cobrar pes-

soalmente, durante a realização do Congresso, as taxas relativas às 

anuidades e/ou participações no Congresso dos sócios e participantes 

em atraso. O Professor Emmanuel Tavares propôs a inclusão na ca-

tegoria de sócios honorários do CiFEFiL dos seguintes professores: 

Sylvio Edmundo Elia, Leodegário Amarante de Azevedo Filho, Ma-

ximiano de Carvalho e Silva e Antônio Geraldo da Cunha. O Profes-

sor Alfredo alegou que não era partidário da existência da figura do 

Sócio Honorário na instituição, devido à precariedade das finanças 
da mesma. O Professor Ruy Magalhães informou que se estavam 

obedecendo aos Estatutos e ressaltou os méritos dos candidatos pro-

postos, motivo pelo que foram aceitos e incluídos por unanimidade. 

Por outro lado, exclui-se a Professora Vera Lúcia de O. Paiva por ter 

pedido exoneração e estar em débito com duas anuidades. O Profes-

sor José Pereira informou sobre a elaboração dos Anais do Congres-

so Nacional de Linguística e Filologia. Disse que a editoração está a 

cargo da Professora Darcília Simões e que ela, o Professor Flávio 

Garcia e ele próprio estavam fazendo gestões junto à gráfica 

DIGRAF para a boa realização e rápida entrega dos Anais. Mostrou 

no computador a ficha catalográfica e outros aspectos da formatação. 
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O Custo do material para a capa foi de R$ 144,00 (cento e quarenta e 

quatro reais), embora sobrasse parte desse material, que ficou à dis-

posição para possível aproveitamento porque não fazem quantidade 

menor. O papel do ―miolo‖ foi doado pela UERJ, que dessa forma, 

se torna co-participante da Edição. A Professora Darcília Simões é 

responsável pela editoração dos Anais e da Revista Philologus. Co-

mo pagamento de seus serviços, recebeu um computador, doado pelo 

Professor José Pereira. Os Anais referidos são publicados num único 

volume de 368 páginas. O número de exemplares é de 300 (trezen-

tos). Ficou resolvido que esses Anais seriam entregues, conforme 

prometido, aos participantes do I Congresso, que pagaram as taxas 
correspondentes, assim como aos professores sócios honorários. Os 

exemplares excedentes serão postos à venda pelo preço de R$ 12,00 

(doze reais) o exemplar. O Professor José Pereira informou que as 

inscrições recebidas até o dia quinze de agosto serão incluídas no 

cronograma do Congresso. As que chegarem a partir dessa data serão 

submetidas a seleção. Ficou marcada a próxima reunião ordinária do 

CiFEFiL para o dia cinco de setembro próximo, possivelmente na re-

sidência do Professor Afrânio Garcia. Depende de confirmação. 

Confirmou-se a reunião de avaliação do Congresso na dia nove de 

outubro na UFRJ. Por proposta do Professor Emmanuel Tavares, 

também será realizada nessa reunião a eleição da Diretoria do CiFE-
FiL para o próximo biênio. Não havendo mais assuntos a tratar, a 

reunião foi encerrada e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Segundo Se-

cretário, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e por todos os pre-

sentes. Rio de Janeiro, 08 de agosto de 1998. José Pereira da Silva, 

Alfredo Maceira Rodríguez18 

                                                        

18 Esta ata não foi assinada pelo professor Ruy Magalhães de Araujo nem por Emmanuel Ma-
cedo Tavares. 



de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 65 

ATA DE 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS – CIFEFIL 

 

Aos nove dias de outubro de mil novecentos e noventa e oito, 

realizou-se às dezessete horas, no auditório 6 da Faculdade de Letras 
da UFRJ, Avenida Brigadeiro Trompowski (Ilha do Fundão) a As-

sembleia Ordinária do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL), para discutir os dois temas constantes da 

pauta: 1) avaliação do II Congresso [Nacional] de Linguística e Filo-

logia. que ali estava sendo encerrado, com vistas a possíveis melho-

ramentos a serem introduzidos no III Congresso, que será realizado 

no ano que vem, e 2) eleger a Diretoria do referido Círculo para o bi-

ênio 1998-2000. O Diretor-Presidente, Professor José Pereira da Sil-

va, declarou aberta a Assembleia, sendo escolhido o Professor Álva-

ro Alfredo Bragança Júnior para inscrever os participantes na discus-

são e cronometrar seu tempo de participação. Um dos primeiros par-

ticipantes, o Professor Afrânio Garcia, considerou o atual Congresso 
melhor do que o do ano anterior e elogiou seus organizadores. O 

Professor Álvaro Alfredo Bragança ressaltou o bom desempenho e 

dedicação da Equipe de Apoio e pediu para ela um voto de louvor, 

que foi aprovado entusiasticamente pela plateia presente. A Profes-

sora Maria Antônia da Costa Lobo entregou à Equipe de Apoio um 

grande ramo de flores, como prova do agradecimento dos presentes. 

Também agradeceu o apoio prestado pela Professora Edione, Direto-

ra da Faculdade de Letras, pela funcionária Cristina e por outras pes-

soas da Faculdade. A seguir, fez uso da palavra a Professora Aileda 

de Mattos Oliveira, opinando que não haveria necessidade das cha-

madas atividades culturais (música, teatro, dança etc.) no cronogra-
ma do Congresso porque poderiam distrair os participantes das ver-

dadeiras finalidades do Congresso. O tema dessas atividades ocasio-

nou opiniões diversas, favoráveis ou contrárias a tais atividades no 

Congresso. Houve uma proposta da Professora Maria Lúcia Mexias 

Simon para que só ocorressem no final do Congresso. O Professor 

José Pereira [propôs] a realização e uma única atividade cultural por 

dia. Esta proposta foi votada e venceu por 14 votos a dois. Ainda 

continuando a avaliação do Congresso, a Professora Maria Antônia 

fez referência à falta de transporte e a outras deficiências do local, 

embora ela e todos os demais concordassem em que o local era bem 
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melhor do que o do ano passado. O Professor José Pereira informou 

que tinha duas propostas prováveis para o local da realização do III 

Congresso, sendo uma para o Instituto de Letras da UERJ (Maraca-

nã) e outra para a Universidade Federal Fluminense (Niterói). A pro-

posta da escolha do local foi posta em votação e venceu por unani-

midade a da UERJ. O Professor Ruy Magalhães de Araujo declarou 

que o Congresso que estava sendo encerrado tinha sido muito bom e 

que o próximo ainda seria melhor. A seguir, a Professora Maria Ime-

rentina Rodrigues Ferreira disse que tinha havido falta de informação 

a respeito do Congresso, no que foi esclarecida pelo Professor José 

Pereira ao manifestar que houve demora na entrega dos cartazes e 
que ocorreram alguns outros problemas relacionados com a divulga-

ção. Ainda com a palavra a Professora Maria Imerentina, queixou-se 

da alta taxa cobrada aos alunos e pediu sua redução. Os Professores 

José Pereira e Emmanuel Macedo Tavares justificaram o valor das 

taxas, informando que o material era muito caro e que o valor das ta-

xas é igual ou até inferior ao dos congressos similares. O Professor 

José Pereira informou que houvera pouco apoio da Faculdade de Le-

tras da UFRJ. Encerrou-se, assim, a primeira parte da Assembleia e 

deu-se início à segunda: Eleição da Diretoria do CiFEFiL. Foi pro-

posto um período de quinze minutos para a votação, mas este perío-

do foi de muito ultrapassado, fazendo com que alguns dos presentes 
tivessem que se retirar por motivo de outros compromissos. Entre es-

tes se conta o Professor Salatiel Ferreira Rodrigues. Antes de proce-

der à votação, o Professor José Pereira comunicou que no dia doze 

de dezembro desta ano, sábado, às 10 horas, no Instituto de Letras da 

UERJ, 11º andar (Campus do Maracanã) terá lugar a Assembleia Or-

dinária do CiFEFiL, contendo na pauta o projeto de modificação do 

Estatuto do CiFEFiL para permitir a ampliação da Diretoria, e para 

permitir a inscrição de graduados de Letras e de Linguística em seu 

quadro social. Aproveito também para informar que no dia quatro de 

dezembro de 1998 será realizada a Jornada [Nacional] de Filologia. 

A seguir, apresentou a chapa denominada CRESCER E PRODUZIR, 

para dirigir o CiFEFiL no biênio 1998-2000. Ao ser apresentada a 
chapa, o Professor Emmanuel Macedo Tavares disse que não estaria 

disposto a continuar no CiFEFiL, visto que seu nome não constava 

da chapa apresentada pelo Professor José Pereira. Disse que poderia 

apresentar uma chapa concorrente, mas que não o faria. Manifestou 

sua mágoa por ter sido excluído, principalmente por ter sido um dos 
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fundadores da entidade. O Professor Afrânio Garcia elogiou as qua-

lidades do Professor Emmanuel Tavares e pediu-lhe que não aban-

donasse o CiFEFiL, pois sua participação era muito valiosa em qual-

quer função. Além disso, poderia desempenhar outra função noutro 

período, ao ser ampliada a Diretoria na reforma do Estatuto. O Pro-

fessor Emmanuel disse que preferia não participar, visto que, como 

fundador, só aceitaria o cargo de Presidente ou de Vice-Presidente. 

Então, o Professor José Pereira destacou os méritos do Professor 

Emmanuel Macedo e afirmou que nada a tinha pessoalmente contra 

ele. Ao contrário, que lhe tinha uma grande estima, mas que, devido 

a terem pontos de vista conflitantes, tornava-se impossível trabalha-
rem juntos, visto que o Professor Emmanuel combatia sistematica-

mente todas as suas propostas e impedia a realização de qualquer 

atividade da entidade. A Professora Maria Lúcia Mexias, indicada 

para Vice-Presidente na chapa apresentada, perguntou por que o Pro-

fessor Emmanuel não ficava no cargo anterior de Vice-Presidente na 

chapa apresentada, ao que o Professor José Pereira reiterou as alega-

ções anteriores de incompatibilidade e a negativa do Professor Em-

manuel quanto à reforma do Estatuto, o que impedia a ampliação e 

especificação dos cargos da Diretoria, assim como a pretendida ad-

missão de graduados de Letras e Linguística no quadro social, impe-

dindo o crescimento da entidade. O Professor Emmanuel voltou a fa-
lar, comprometendo-se a votar favoravelmente às reformas do Esta-

tuto. Com isso, outros participantes fizeram uso da palavra, pedindo 

a inclusão do Professor Emmanuel na chapa apresentada. O Profes-

sor Ruy Magalhães perguntou à Professora Maria Lúcia Mexias se 

ela estaria disposta a desistir de sua candidatura à Vice-Presidência 

em favor do Professor Emmanuel. Ela prontamente acedeu, mas o 

Professor José Pereira recusou-se terminantemente, reafirmando que 

queria condições para reformar o Estatuto. Seguiram-se diversas ma-

nifestações em um clima tumultuado. A Professora Maria Antônia da 

Costa Lobo estimulou o Professor Emmanuel a apresentar outra cha-

pa ao que ele se negou, propondo a realização de uma assembleia ex-

traordinária para votar as reformas requeridas pelo Presidente José 
Pereira. Nessa altura, a discussão estava bastante confusa, a hora 

bastante avançada e vários participantes mostravam dispostos a se 

retirar, sem nada ficar concluído. Nessa ocasião, o Professor Afrânio 

Garcia tomou a palavra e disse que o Professor Emmanuel estava 

conseguindo manipular o processo eleitoral. O Professor Álvaro Al-
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fredo Bragança exigiu silêncio e pôs as propostas em votação. Pri-

meiro fez a pergunta: ―Há outra chapa?‖ – Não houve resposta. A 

seguir pôs em votação o seguinte item: ―Se a chapa um for eleita, os 

membros presentes são favoráveis às mudanças?‖ – Dos membros 

presentes, 14 (quatorze) votaram favoravelmente e um absteve-se. O 

item seguinte posto em votação foi: ―Os membros do CiFEFiL pre-

sentes concordam que as mudanças sejam feitas pelos quatro mem-

bros hoje eleitos?‖ Este item parece que não foi bem entendido por-

que já estaria incluído no anterior, e em sua votação só teve um voto 

favorável. A seguir, o Professor José Pereira comprometeu-se a apre-

sentar os projetos de reforma por escrito e consultar os colegas. Pe-
diu a votação desse item e o aval da Assembleia para a votação da 

chapa 1 CRESCER E PROGREDIR. Sob sua fiscalização e de ou-

tros membros presentes, os votos foram colocados na urna. Termina-

da a votação, procedeu-se à contagem e foram encontrados 11 (onze) 

votos favoráveis, um em branco e houve duas abstenções. Os votos 

foram conferidos pelo Segundo Secretário e encontram-se em poder 

da Entidade para verificação. Em face do resultado da votação, ficou 

eleita para o biênio 1998-2000 a seguinte Diretoria do Círculo Flu-

minense de Estudos Filológicos e Linguísticos – CiFEFiL: Diretor-

Presidente: Professor Doutor José Pereira da Silva; Vice-Presidente: 

Professora Doutor Maria Lúcia Mexias Simon; Primeiro Secretário: 
Professor Doutor Alfredo Maceira Rodríguez; Segundo Secretário: 

Professor Doutor Ruy Magalhães de Araujo. Eu, Segundo Secretário, 

lavrei esta Ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros 

presentes. Rio de Janeiro, 09 de outubro de 1998. José Pereira da 

Silva, Afrânio da Silva Garcia, Maria Lúcia Mexias, Ruy Magalhães 

de Araujo, Alfredo Maceira Rodríguez, Álvaro Alfredo Bragança 

Júnior, Aileda de Mattos Oliveira, Cristina Brito 
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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS – CIFEFIL 

 

Aos doze dias do mês de dezembro de mil novecentos e no-

venta e oito, às dez horas, reuniram-se, no Instituto de Letras da 
UERJ, os membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL). Estiveram presentes à reunião os professo-

res membros da Entidade, José Pereira da Silva, Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, Salatiel Ferreira Rodrigues, 

Cristina Alves de Brito, Alfredo Maceira Rodríguez e a professora 

convidada Sebastiana Melo do Amaral. As professoras Maria Lúcia 

Mexias Simon e Aileda de Mattos Oliveira enviaram e-mails dando 

procuração para votar em seu nome a favor da reforma dos Estatutos 

do CiFEFiL, item que constava da pauta. No encerramento dos traba-

lhos ainda esteve presente o Professor Afrânio da Silva Garcia. O 

Professor José Pereira, Diretor-Presidente do CiFEFiL, abriu a ses-

são, solicitando à Professora Cristina Alves que procedesse à leitura 
da Ata da sessão anterior. A Ata, com pequenas correções, foi apro-

vada pelos presentes e, a seguir, o Diretor-Presidente apresentou para 

discussão o projeto para reforma dos Estatutos. Todos os itens foram 

demoradamente analisados e discutidos, mas, com pequenas altera-

ções – quase sempre de redação – foram aprovados por unanimidade. 

Concordou-se em que todos os sócios do CiFEFiL receberiam uma 

cópia dos novos Estatutos. A seguir, fixou-se a data de uma Assem-

bleia Extraordinária já para o dia nove de janeiro de mil novecentos e 

noventa e nove, no mesmo local e horário, para tratar da organização 

do III Congresso [Nacional] de Linguística e Filologia, a ser realiza-

do entre os dias 16 e 20 de agosto de 1999. Foram também marcadas 
as reuniões ordinárias do próximo ano. Todas serão realizadas, salvo 

algum imprevisto, no mesmo lugar (UERJ – Instituto de Letras), às 

dez horas. As datas das reuniões ordinárias são as seguintes: dia de-

zoito de março; dia quinze de maio; dia três de julho; dia dezoito de 

setembro e dia treze de novembro. Não havendo mais assuntos a tra-

tar, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Primeiro 

Secretário, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais 

membros presentes, logo apos a transcrição dos novos Estatutos do 

CiFEFiL, recém aprovados. 

Segue-se a transcrição dos estatutos: 
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CIFEFIL 

CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

Associação inscrita no CGC sob o nº 00.357.420/001-20, co-

mo Instituição Científica e Tecnológica. 

 

ESTATUTOS 

Artigo 1º - O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos é um órgão independente e constituído por graduados e 

pós-graduados das áreas de LINGUÍSTICA e LETRAS interessados 

na propagação de ideias e questionamentos nas áreas específicas de 

Filologia e de Linguística. 

 Parágrafo único – Casos excepcionais serão avaliados em 

reuniões extraordinárias do CiFEFiL. 

Artigo 2º - A sede funcional do Círculo Fluminense de Estu-

dos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL) coincidirá com o endereço 

domiciliar do Diretor-Presidente. 

Artigo 3º - O CiFEFiL tem por objetivos: 

 a) oferecer aos interessados nas áreas de Filologia e Lin-

guística condições permanentes de desenvolvimento, discussão e di-

vulgação de ideias científicas; 

 b) propiciar condições de investigação ou pesquisa que te-

nham especial relevância par a Filologia e a Linguística em nosso 
País; 

 c) proporcionar meios de inserção da livre expressão cien-

tífica no seio da cultura brasileira; 

 d) promover cursos, palestras, seminários e comunicações 
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nas áreas de interesse comum; 

 e) articular-se com outros órgãos ou unidades universitá-

rias na busca de divulgação de suas atividades; 

 f) intercambiar experiência e ideias com outras áreas de 

conhecimento e interesse; 

 g) realizar quaisquer outras atividades para o pleno preen-

chimento de sues objetivos. 

Artigo 4º - O CiFEFiL tem como serviços básicos de organi-

zação: 

 a) um Conselho Administrativo; 

 b) uma Equipe de Apoio Editorial. 

Artigo 5º - O Conselho Administrativo é integrado por 12 

(doze) associados eleitos em sessão ordinária para um período de 

dois anos. 

 § 1º - Os cargos e respectivas funções de cada um dos 12 

(doze) membros do Conselho Administrativo são: 

  a) Diretor-Presidente, que preside, dirige e coordena 

todas as atividades do CiFEFiL, através dos demais membros do 

Conselho Administrativo e representa oficialmente o Círculo nas 

ocasiões em que isto for necessário; 

  b) Vice-Diretor, que auxilia e/ou substitui o Diretor-

Presidente em seus impedimentos; 

  c) 1º Secretário, que 

   1) lavra as atas das reuniões; 

   2) cuida de manter os sócios informados sobre as 
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decisões tomadas pelo CiFEFiL e sobre suas atividades; 

   3) organiza e mantém atualizados os documentos 

do CiFEFiL; 

  d) 2º Secretário, que 

   1) conduz as reuniões do CiFEFiL, administrando 

o tempo e a ordem da fala de cada associado; 

   2) recebe, responde e organiza a correspondência 

enviada ao Círculo, submetendo-a à direção geral ou específica, 

quando necessário; 

   3) auxilia e/ou substitui o 1º Secretário em seus 

impedimentos; 

  e) Diretor Cultural, que organiza os eventos regulares 

ou excepcionais do CiFEFiL, solicitando a participação dos demais 

associados e membros do Conselho Administrativo; 

  f) Vice-Diretor Cultural, que auxilia e/ou substitui o 

Diretor Cultural em seus impedimentos; 

  g) Diretor Financeiro, que administra as contas do Ci-

FEFiL, cuidando de sua contabilidade e de sua escrituração; 

  h) Vice-Diretor Financeiro, que auxilia e/ou substitui o 

Diretor Financeiro; 

  i) Diretor de Relações Públicas, que divulga o CiFE-

FiL, suas atividades e sua produção, bem como apresenta seus asso-
ciados; 

  j) Vice-Diretor de Relações Públicas, que auxilia e/ou 

substitui o Diretor de Relações Públicas; 

  k) Diretor da Revista Philologus, convoca e mantém 
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informado seu Conselho Editorial e seu Conselho Consultivo, coor-

denando a Equipe de Apoio Editorial do CiFEFiL; 

  l) Vice-Diretor da Revista Philologus, que auxilia e/ou 

substitui o Diretor da Revista Philologus. 

 § 2º - Compete ainda aos diretores apresentar anualmente, 

em sessão ordinária, um relatório das atividades relativas a suas fun-

ções realizadas no período. 

 § 3º - Nos limites de suas funções, pode o Conselho Ad-

ministrativo baixar normas e resoluções relativas à sua competência 

e atividade. 

 § 4º - Da substituição: 

  I – O Diretor-Presidente é substituído, em seus impe-

dimentos, pelo seu Vice-Diretor; 

  II – concede-se licença de afastamento (mediante pe-

dido por escrito ao Diretor-Presidente do CiFEFiL) a qualquer um 

dos membros do Conselho Administrativo por um período máximo 

de quatro meses improrrogáveis, findos os quais, o lugar é ocupado 

por outro membro eleito para terminar a gestão do que se afasta. 

 § 5º - Das reuniões: 

  I – o Conselho Administrativo tem reuniões ordinárias, 

uma vez por bimestre, preferencialmente nos meses ímpares (exceto 

em janeiro), conforme cronograma estabelecido na última reunião de 
cada ano civil, para as quais são convidados todos os associados; 

  II – as reuniões extraordinárias do Conselho são mar-

cadas por seu Diretor-Presidente, com antecedência mínima de se-

tenta e duas horas, para resolver problemas específicos e/ou urgen-

tes; 

  III – não deve ser aceita sem advertência a falta não 

justificada de um Diretor ou Secretário, juntamente com seu respec-
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tivo substituto, a uma reunião ordinária; 

  IV – a Assembleia Geral é convocada em situações es-

peciais, sendo o quorum de um terço dos associados, em primeira 

convocação, e de qualquer número, numa segunda convocação: 

   a) na última reunião de cada ano civil, para presta-

ção de contas do Conselho Administrativo; 

   b) a cada dois anos, para eleição do novo Conselho 

Administrativo; 

   c) excepcionalmente, para votar alguma modifica-

ção nos estatutos; 

   d) excepcionalmente, para eleger um ou mais de 
um diretor, por motivo de vacância inesperada. 

Artigo 6º - A Equipe de Apoio Editorial (EAE) do CiFEFiL é 

constituída pelo Diretor-Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário, 2º 

Secretário, Diretor da Revista Philologus, Vice-Diretor da Revista 

Philologus e demais membros do Conselho Editorial pertencentes ao 

CiFEFiL. 

 § 1º - Cabe à EAE colaborar com a Direção da Revista 

Philologus, para a seleção, a revisão e a publicação de trabalhos de 

Linguística e Filologia. 

 § 2º - A responsabilidade dos artigos assinados e publica-

dos na Revista Philologus é exclusiva de seus autores. 

 § 3º - A EAE não se dispõe a aceitar trabalhos alheios à 

Filologia e/ou à Linguística. 

 § 4º - Da Revista Philologus: 

  I – A Revista Philologus é a publicação oficial do Cír-

culo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), 
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de periodicidade quadrimestral, destinada a publicar trabalhos de Fi-

lologia e Linguística. 

  II – A Revista Philologus é distribuída gratuitamente a 

Instituições de Ensino, Estudo e Pesquisa. Qualquer outra entidade 

ou pessoa física que deseje recebê-la poderá fazê-lo mediante o pa-

gamento de taxas correspondentes ao valor da publicação e despesas 

postais. 

Artigo 7º - Aos sócios do Círculo Fluminense de Estudos Fi-

lológicos e Linguísticos não caberá a transferência de quaisquer ônus 

sociais contraídos por seus fundadores, em hipótese alguma. 

Artigo 8º - Da filiação: 

 I – são considerados filiados ao CiFEFiL, preliminarmen-

te, os seus fundadores; 

 II – os autores de artigos aceitos pela Equipe de Apoio 

Editorial (EAE), para terem seus trabalhos publicados na Revista 

Philologus deverão filiar-se ao CiFEFiL, mediante o pagamento da 

taxa de adesão; 

 III – a taxa de adesão social destina-se, especificamente, à 

cobertura dos custos de publicação e postagem da Revista Philolo-

gus. 

Artigo 9º - As atividades sócio-promocionais do CiFEFiL são 

custeadas com os recursos provenientes das seguintes fontes: 

 a) taxas cobradas em eventos organizados pelo Círculo; 

 b) venda de produtos resultantes da atividade do Círculo; 

 c) donativos, contribuições e legados de particulares ou de 

outras entidades; 

 d) toda e qualquer renda eventual. 
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Artigo 10º - Os recursos do CiFEFiL são movimentados por 

seu Diretor Financeiro, em conjunto com seu Diretor-Presidente, em 

conta bancária aberta em nome do Círculo e creditados no Banco do 

Brasil S.A. 

Artigo 11 – A movimentação de recursos superiores a dois sa-

lários mínimos depende da aprovação específica do Conselho Admi-

nistrativo. 

Artigo 12 – As contas de aplicação dos recursos são prestadas 

por seu Diretor Financeiro em relatório anual e em sessão ordinária, 

concernente às atividades do período. 

Artigo 13 – O CiFEFiL está disposto a aceitar, com vistas a 
um melhor desenvolvimento de suas atividades, doações, subvenções 

e legados que porventura lhe forem destinados. 

Artigo 14 – Nem os membros do Conselho Administrativo 

nem os da Equipe de Apoio Editorial recebem qualquer espécie de 

remuneração pelo exercício de suas funções. 

Artigo 15 – Em caso de extinção do CiFEFiL, seu patrimônio 

será destinado a algum setor cultural apontado pelos membros rema-

nescentes do Conselho Administrativo, em caráter irrevogável. 

Artigo 16 – As reformas estatutárias podem ser feitas em 

qualquer época, mediante proposta de pelo menos um terço do Con-

selho Administrativo e aprovação por maioria de pelo menos dois 
terços do quórum da Assembleia. 

Artigo 17 – Fica, neste último artigo, definida a razão social 

do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos – (Ci-

FEFiL): entidade sem fins lucrativos. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1998. 

José Pereira da Silva Alfredo Maceira Rodríguez 

Ruy Magalhães de Araujo Cristina Brito 

Álvaro Alfredo Bragança Júnior Salatiel Ferreira Rodrigues 



de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 77 

ATA DA 37ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS – CIFEFIL 

 

Aos nove dias do mês de janeiro de mil novecentos e noventa 
e nove, às dez horas, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente 

do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos – Ci-

FEFiL 0 os membros dessa entidade para tratar do III Congresso 

[Nacional] de Linguística e Filologia, a ser realizado pelo CiFEFiL 

nos dias dezesseis a vinte de agosto do presente ano. Estiveram pre-

sentes os professores membros do CiFEFiL José Pereira da Silva, 

Maria Lúcia Mexias Simon, Aileda de Mattos Oliveira, Cristina Al-

ves de Brito, Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro Alfredo Bragança 

Júnior, Salatiel Ferreira Rodrigues, Alfredo Maceira Rodríguez e 

Alessandra Almeida da Rocha. O Diretor-Presidente, Professor José 

Pereira da Silva, deu início aos trabalhos, passando-se à leitura da At 

da sessão anterior, que foi aprovada sem restrição. A seguir, o Pro-
fessor José Pereira distribuiu o rascunho de um folder que continha a 

minuta do Congresso. A homenagem prestada pelo Congresso ao 

Professor Sílvio Elia, recentemente falecido, foi bem aceita por to-

dos. A seguir, discutiram-se as normas gerais e foram apresentados 

os nomes das pessoas que vão compor as comissões e seus respecti-

vos coordenadores. Foi analisada e discutida a ficha de inscrição no 

Congresso. Concordou-se em que as fichas devem ser numeradas pa-

ra possibilitar o controle das mesmas e que devem ser assinadas por 

quem receber a inscrição. Também se decidiu que, no caso de algum 

coordenador não comparece no horário previsto, seja eleito outro do 

grupo imediatamente, para não prejudicar o andamento das apresen-
tações. Da minuta apresentada constavam várias indicações de pos-

síveis convidados a proferir conferências (cinco nomes para cada 

dia). O Professor José Pereira pediu aos presentes que votassem a 

ordem de preferência dos convites e assim foi feito. Os convites se-

rão feitos de acordo com a ordem estabelecida, convidando-se o se-

gundo no caso da não concordância do primeiro, e assim sucessiva-

mente. Para as coordenações das mesas-redondas, foram apresenta-

dos dois nomes para cada uma e foi votada a preferência por um de-

les. A seguir, passou-se à discussão dos pagamentos. Verificou-se 

que grande parte dos sócios estavam atrasados ou nunca tinham pa-

go. Decidiu-se que para a coordenação das mesas-redondas ou para 
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apresentar minicursos era condição sine qua non estar quite com a 

entidade, podendo efetuar o pagamento junto com o da inscrição no 

congresso. A Professora Cristina Alves enfatizou a necessidade da 

cobrança, principalmente levando-se em conta que a entidade não 

tem outra fonte de renda. Foi secundada nessa proposição pela Pro-

fessora Aileda de Mattos e por outros membros presentes. O Profes-

sor José Pereira concordou com a ideia e apresentou uma proposta de 

elevação da anuidade do associado ao CiFEFiL de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) para R$ 30,00 (trinta reais). Esclareceu que isto não re-

presentava um aumento, visto que o CiFEFiL agora possuía um do-

mínio na Internet (http://www.filologia.org.br) o qual também ajuda 
a divulgar o trabalho dos sócios porque estes têm seus nomes e de-

mais dados relacionados no citado domínio, além de uma home page 

e, possivelmente um e-mail individuais. A proposta foi posta em vo-

tação e aprovada pela unanimidade dos presentes. Não foi possível 

ainda decidir os horários da realização dos minicursos e de alguns 

eventos porque isso depende de entendimentos com o Instituto de 

Letras da UERJ, local onde será realizado o evento. Discutiram-se os 

prazos de entrega de resumos dos trabalhos a serem apresentados, 

sem se chegar a uma conclusão definitiva porque foram levados em 

conta vários fatores. Concordou-se em que seriam estabelecidos o 

mais breve possível pelo Diretor-Presidente. Não havendo mais as-
suntos para discutir, às quatorze horas e quinze minutos, o Diretor-

Presidente deu por encerrada a sessão, e eu, Primeiro Secretário, la-

vrei esta Ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros 

presentes. Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 1999. José Pereira da Sil-

va, Alfredo Maceira Rodríguez, Cristina Brito, Alessandra Almeida 

da Rocha, Aileda de Mattos Oliveira, Ruy Magalhães de Araujo, Ál-

varo Alfredo Bragança Júnior 

http://www.filologia.org.br/
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ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS – CIFEFIL 

 

Aos treze dias do mês de março de mil novecentos e noventa 
e nove, às dez horas, reuniram-se numa sala do décimo primeiro an-

dar do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Ja-

neiro (UERJ) os membros do Círculo Fluminense de Estudos Filoló-

gicos e Linguísticos – CiFEFiL. Depois de uns quinze minutos para 

localização de sala disponível e chegada dos participantes, o Diretor-

Presidente, Professor José Pereira da Silva, deu início aos trabalhos. 

Estavam presentes os professores membros do CiFEFiL José Pereira 

da Silva, Afrânio da Silva Garcia, Aileda de Mattos Oliveira, Ruy 

Magalhães de Araujo, Cristina Alves de Brito, Alessandra Almeida 

da Rocha, Eliana da Cunha Lopes, Jaime ?Célio Furtado dos Santos 

e Alfredo Maceira Rodríguez. O Professor José Pereira da Silva deu 

início aos trabalhos, solicitando a leitura da Ata da reunião anterior, 
o que foi feito pela Professora Cristina Alves. A Ata foi aprovada, 

sem discussão. A seguir, o Professor José Pereira lembrou que tinha 

que constar desta Ata o endereço atual do Círculo Fluminense de Es-

tudos Filológicos e Linguísticos, visto que o que consta no CGC ain-

da é o da residência do Professor Doutor Emmanuel Macedo Tava-

res, na Rua Tibagi, 499 – Bangu – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21820-

270, e que deverá ser mudado provisoriamente para o da residência 

do atual Diretor-Presidente, que é Rua Visconde de Niterói, nº 512, 

casa 97 – Mangueira – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20943-000 para 

poder regularizar a ficha cadastral de pessoa jurídica do CiFEFiL na 

Receita Federal e para continuar recebendo as correspondências des-
te órgão arrecadador e fiscalizador da Receita. A seguir, o Professor 

José Pereira apresentou a pauta dos itens a serem discutidos na reu-

nião. O primeiro tratava da eleição e posse da nova Diretoria do Ci-

FEFiL, pois já estava prevista a ampliação do quadro de Diretores 

em reuniões anteriores. Faltava a aprovação dos indicados e a posse 

dos eleitos. A assembleia concordou com todos os nomes propostos, 

processando-=se apenas uma mudança nos cargos de Diretor e Vice-

Diretor Financeiro. Pela proposta anterior, a Professora Doutora Ma-

ria Antônia da Costa Lobo seria a Diretora Financeira e o Professor 

Doutor Salatiel Ferreira Rodrigues ocuparia o cargo de Vice-Diretor 

Financeiro, mas, devido às novas funções que a Professora Maria 
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Antônia acaba de  assumir numa universidade, não poderá desempe-

nhar a contento suas funções no CiFEFiL, pelo que foi proposto que 

o Professor Salatiel passasse a desempenhar o cargo de Diretor Fi-

nanceiro e a Professor Maria Antônia ocupasse o de Vice-Diretor Fi-

nanceiro. A proposta foi aprovada por todos. Todos os demais nomes 

propostos foram confirmados. A seguir, considerou-se empossada a 

nova Diretoria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lin-

guísticos – CiFEFiL, que passa a ser a seguinte:Diretor-Presidente: 

Professor Doutor José Pereira da Silva; Vice-Diretora: Professora 

Doutora Maria Lúcia Mexias Simon; 1º Secretária: Professor Doutor 

Alfredo Maceira Rodríguez; 2º Secretário: Professor Doutor Ruy 
Magalhães de Araujo; Diretora Cultural: Professora Doutora Aileda 

de Mattos Oliveira; Vice-Diretora Cultural: Professora Mestra Cris-

tina Alves de Brito; Diretor Financeiro: Professor Doutor Salatiel 

Ferreira Rodrigues; Vice-Diretora Financeira: Professora Doutora 

Maria Antônia da Costa Lobo; Diretor de Relações Públicas: Profes-

sor Doutor Afrânio da Silva Garcia; Vice-Diretor de Relações Públi-

cas: Professor Doutor Álvaro Alfredo Bragança Júnior; Diretora da 

Revista Philologus: Professora Doutora Darcília Marindir Pinto Si-

mões; Vice-Diretor da Revista Philologus: Professor Mestre Flavio 

García de Almeida. A seguir, passou-se à discussão do III Congresso 

[Nacional] de Linguística e Filologia do CiFEFiL. A Professora Ai-
leda de Mattos disse que gostaria de saber o que cada membro das 

três comissões nomeadas para o Congresso iria fazer. O Professor 

José pereira esclareceu que a Comissão de Apoio estava sendo orga-

nizada pelo Professor Nanatiel dos Santos, que estava encarregado 

de selecionar os estudantes dispostos a ajudar. Quanto às outras duas 

comissões (Organizadora e Executiva), o Professor José Pereira pro-

pôs uma reunião extraordinária conjunta par definir as funções de 

cada membro e tentar resolver problemas pertinentes ao Congresso. 

A proposta foi bem aceita e aprovada pela unanimidade dos presen-

tes, aprovando-se para data de sua realização o sábado, dia vinte e 

sete de março de 1999, às 10 horas, no 11º andar, Instituto de Letras 

da UERJ, na sala que estiver disponível. O Professor Afrânio Garcia 
sugeriu que cada membro enviasse uma mala direta aos conhecidos 

que pudessem estar interessados no Congresso. Também sugeriu a 

criação de um prêmio no Congresso, que não exigiria necessariamen-

te recursos financeiros, pois poderia ser uma medalha, um diploma 

etc. A Professora Aileda de Mattos atentou para o perigo de banali-
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zação, caso proliferasse a concessão de medalhas, como já tinha 

ocorrido em outras áreas. A Professora Cristina Alves propôs a reali-

zação de um concurso no Congresso do ano 2000. Ficou decidido 

que este tema seria debatido e resolvido na próxima reunião ordiná-

ria do CiFEFiL. Foi feita uma pergunta ao Diretor-Presidente sobre a 

possibilidade de alunos de graduação poderem apresentar trabalhos 

no Congresso. Foi esclarecido que será possível se o aluno for orien-

tado por um Professor, porém que o trabalho não poderia ser publi-

cado na Revista Philologus porque o aluno não pode ser sócio. Para 

este e outros casos semelhantes, o diretor-Presidente aconselhou a 

leitura atenta dos novos estatutos e das normas do Congresso, cons-
tantes do folder e de outro material de divulgação. A seguir, o Pro-

fessor José Pereira informou a assembleia sobre seus esforços para o 

bom funcionamento do domínio do CiFEFiL na Internet: 

http://www.filologia.org.br. Informou que a página teria nova apa-

rência e que cada um dos membros poderia fazer sua página indivi-

dual e que o domínio conterá diversos links de onde poderão ser 

acessadas home pages que têm alguma relação com os interesses dos 

membros. Informou também sobre diversos problemas com que se 

vinha defrontando, tanto técnicos como jurídicos e financeiros, rela-

cionados com o domínio, mas que todos seriam resolvidos. Referiu-

se finalmente ao progresso do CiFEFiL e à adesão de vários sócios 
novos. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, às do-

ze horas e quinze minutos, o Diretor-Presidente deu por encerrada a 

sessão e eu, Primeiro Secretário, lavrei esta Ata, que vai assinada por 

mim e pelos demais membros presentes. Rio de Janeiro, 13 de março 

de 1999. José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez, Ruy 

Magalhães de Araujo, Salatiel Ferreira Rodrigues, Cristina Alves, 

Aileda de Mattos Oliveira, Afrânio da Silva Garcia, Alessandra Al-

meida da Rocha 

http://www.filologia.org.br/


ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 82 

ATA DA 39ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos quinze dias do mês de maio de mil novecentos e noventa 

e nove, às dez horas, reuniram-se os membros do Círculo Fluminen-

se de Estudos Filológicos e Linguísticos – CiFEFiL no hall do déci-
mo primeiro andar da UERJ (Instituto de Letras). Estavam presentes 

os professores José Pereira da Silva, Aileda de Mattos Oliveira, Cris-

tina Alves de Brito, Alessandra Almeida da Rocha, Ruy Magalhães 

de Araujo, Salatiel Ferreira Rodrigues, Afrânio da Silva Garcia e Al-

fredo Maceira Rodríguez. O Diretor-Presidente do CiFEFiL, Profes-

sor José Pereira da Silva, deu início aos trabalhos, apresentando a 

pauta que seria discutida na reunião. A pauta constava de quatro 

itens: a) Leitura e votação da Ata da reunião anterior; b) Apresenta-

ção do domínio Filologia na Internet; c) Atribuição de funções espe-

cíficas a cada membro das comissões encarregadas do III Congresso 

Nacional de Linguística e Filologia, a ser realizado no próximo mês 

de agosto, e d) Assuntos gerais. A seguir, a Professora Cristina Alves 
de Brito procedeu à leitura da Ata da sessão anterior. O Professor Jo-

sé Pereira fez uma pequena ressalva a um item da redação. Onde se 

lia: ―... a Ata foi aprovada sem discussão‖, deveria ler-se: ―... a Ata 

foi aprovada sem restrições‖, visto que realmente tinha ocorrido dis-

cussão. Os membros presentes concordaram com a retificação e foi 

feita na hora a correção sugerida. A seguir, a Ata foi aprovada e as-

sinada pelos membros presentes. Passando ao item seguinte, o Pro-

fessor José Pereira apresentou cópia impressa de vários aspectos do 

domínio Filologia: www.filologia.org.br. Esclareceu o que vinha 

sendo feito nesse domínio e o que pretendia fazer, dando oportuni-

dade aos sócios de ter sua própria página pessoal para poder divulgar 
seus trabalhos. Os presentes elogiaram os esforços do Diretor-

Presidente e de sua equipe na realização de uma atividade que muito 

pode ajudar a divulgar as ciências linguísticas. A seguir, passou-se a 

discutir a atribuição de cada membro no Congresso. O Professor José 

Pereira sugeriu que os membros das comissões mais por telefone, e-

mail etc. O elemento de ligação poderia ser a Diretora Cultural, Pro-

fessora Aileda de Mattos Oliveira. Se necessário, ela repassaria as in-

formações ao Diretor-Presidente, visto que ele frequentemente tem 

problemas com suas linhas telefônicas. O Diretor-Presidente passou 

às mãos do Diretor Financeiro, Professor Salatiel Ferreira Rodrigues, 

os cheques que tinha recebido de vários sócios como pagamento de 

http://www.filologia.org.br/
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anuidade do CiFEFiL e participação no III Congresso [Nacional] de 

Linguística e Filologia. O Diretor-Presidente comunicou o prolon-

gamento do prazo de inscrição no Congresso e da entrega dos resu-

mos dos trabalhos a serem apresentados. Os resumos terão de ser en-

tregues até o fim de junho para poderem ser publicados no Livro de 

Resumos. Os participantes do III Congresso, residentes no Rio de Ja-

neiro e proximidades, poderão inscrever-se até essa data, o que não 

será possível para os de estados distantes, devido, principalmente, a 

dificuldades burocráticas em suas respectivas universidades e a ou-

tros fatores. Devido ao adiantado da hora, não foram discutidos ou-

tros assuntos, ficando para serem debatidos na próxima reunião. Às 
treze horas e trinta minutos, o Diretor-Presidente deu por encerrada a 

reunião e, eu, Primeiro Secretário, lavrei a presente Ata, que vai as-

sinada por mim e pelos demais membros presentes. Rio de Janeiro, 

15 de maio de 1999. José Pereira da Silva, Ruy Magalhães de Arau-

jo, Alfredo Maceira Rodríguez, Aileda de Mattos Oliveira, Cristina 

Brito, Nataniel dos Santos Gomes 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

DO CIFEFIL 

 

Aos três dias do mês de julho de mil novecentos e noventa e 

nove, às dez horas, reuniram-se os membros do Círculo Fluminense 
de Estudos Filológicos e Linguísticos – CiFEFiL, no hall do décimo 

primeiro andar da UERJ. Estavam presentes os professores José Pe-

reira da Silva, Aileda de Mattos Oliveira, Cristina Alves de Brito, 

Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, Nataniel 

dos Santos Gomes, Eliana da Cunha Lopes, Jayme Célio Furtado dos 

Santos, Alfredo Maceira Rodríguez e a visitante Luciana Ferreira. 

Mais tarde chegaram os professores Salatiel Ferreira Rodrigues e 

Afrânio da Silva Garcia. O Professor João Bittencourt de Oliveira, 

por se achar lecionando numa sala próxima, só pôde comparecer du-

rante um pequeno período. O Diretor-Presidente, Professor José Pe-

reira a Silva, deu por iniciada a sessão, concedendo a palavra à Pro-

fessora Aileda de Mattos Oliveira porque já a havia solicitado na 
reunião anterior. A Professora Aileda referiu-se às revisões de alguns 

trabalhos a serem publicados nos Anais do II Congresso Nacional de 

Linguística e Filologia, realizado no ano passado, que estão sendo 

editorados pela Professora Darcília Marindir [Pinto] Simões. O Pro-

fessor José Pereira distribuiu os trabalhos escritos entre os membros 

que compõem a Diretoria do CiFEFiL, mas a Professora Aileda ale-

gou que, devido a suas ocupações profissionais, não dispunha de 

tempo no momento para um trabalho que deveria ser muito criterio-

so. O Professor Ruy Magalhães interveio opinando que não se devi-

am fazer correções, pois os trabalhos eram todos de colegas capazes 

e ficavam responsáveis pelo que publicavam. O Professor Álvaro Al-
fredo manifestou-se a favor das correções, mas referiu-se apenas à 

Revista Philologus. Surgiu então um pequeno debate sobre a conve-

niência ou não da revisão dos textos para publicação pelo CiFEFiL. 

O Professor José Pereira disse que todo o mundo erra e que o que se 

vinha fazendo não era uma interferência nos textos de nenhum dos 

associados e sem uma revisão de erros de digitação ou de outros er-

ros evidentes, mesmo porque essa revisão já é de praxe no universo 

editorial. Com estes esclarecimentos, chegou-se a um consenso sobre 

esse tema e a Professora Aileda retomou a palavra agora referindo-se 

ao III Congresso [Nacional] de Linguística e Filologia. Perguntou ao 

Professor José Pereira se haveria condições adequadas no Instituto 
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de Letras da UERJ para a realização de todos os eventos programa-

dos, visto que lhe parecia que o Congresso caminhava para o gigan-

tismo e que era preciso levar em conta que era período de aulas. O 

Professor José Pereira tranquilizou-a, afirmando que todas as provi-

dências já haviam sido tomadas e que não havia que se preocupar 

nesse sentido. Então a Professora Cristina Alves disse que diversos 

ocorriam no mesmo horário, impossibilitando a frequência a mais de 

um, principalmente ao tratar-se de minicursos. O Professor Pereira 

esclareceu que não havia outra possibilidade. Ele tinha feito o possí-

vel para evitar coincidências, principalmente de conferencistas, e ti-

nha procurado agrupar as apresentações por temas ou como pareces-
se mais conveniente. Esclareceu que isso ocorrem em todos os con-

gressos congêneres. A seguir, o Diretor-Presidente convocou a Pro-

fessora Cristina Alves para ler a Ata da Assembleia anterior. Foi li-

da, aprovada e assinada pelos presentes. Em continuação, o Professor 

José Pereira apresentou a pauta do dia, vindo em primeiro lugar a 

Revista Philologus. Ele apresentou e distribuiu aos presentes o nú-

mero treze da respectiva publicação, correspondente a janeiro-abril 

deste ano. Explicou também as novas instruções editoriais para re-

messa dos artigos à Revista, as quais estão publicadas na última pá-

gina deste número. Propôs ainda que no próximo número fosse feita 

uma menção honrosa ao sócio fundador do CiFEFiL e da Revista, 
Emmanuel Macedo Tavares, devido a sua dedicação e entusiasmo. O 

Professor Ruy Magalhães opinou que essa menção deveria ser esten-

dida aos demais sócios fundadores, o que foi aprovado por consenso. 

O segundo item da pauta referia-se ao informativo do CiFEFiL, O 

Filólogo de Plantão. O Professor José Pereira opinou que a publica-

ção devia seguir na mesma linha ao atingir quinze números consecu-

tivos. Na ocasião, a Professora Cristina Alves pediu um voto de lou-

vor para seu redator-editor, Professor Alfredo Maceira, o que foi 

aprovado pelos presentes. O terceiro item referia-se aos Anais do II 

congresso [Nacional] de Linguística e Filologia. A Professora Dar-

cília Marindir enviou um e-mail ao Professor José Pereira, dando-lhe 

conta de que os Anais deveriam ser fechados naquele mesmo dia. O 
Professor José Pereira referiu-se aos esforços que estava fazendo pa-

ra a aquisição mais econômica do material necessário à realização do 

Congresso: sacolas, camisetas etc. A seguir, passou-se a discutir o 

quarto item. Aqui, o Professor José Pereira apresentou ma notifica-

ção judicial que recebeu devido a uma queixa apresentada por um 
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cidadão chamado Estêvão, que alega que o CiFEFiL lhe deve a im-

portância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pela elaboração e 

manutenção do domínio FILOLOGIA.ORG.BR. Essa comunicação 

causou grande impacto nos presentes, pois a maioria estava ciente 

das pretensões do Senhor Estêvão porque durante o período em que 

elaborou e cuidou do domínio, este praticamente não funcionou. 

Além disso, o Senhor Estêvão quis transferi-lo para seu nome e deu 

como endereço o de sua residência, fato que exigiu do Professor José 

Pereira ingentes esforços legais pra reavê-lo. Houve imediatamente 

reação de apoio ao Professor José Pereira e até indignação entre os 

presentes. O Professor Ruy Magalhães e o Professor Salatiel Ferreira 
opinaram que não havia fundamento legal para essa cobrança e o 

Professor José Pereira disse que não existia tal dívida. O Professor 

Salatiel tirou cópia da notificação e prontificou-se a ajudar o Profes-

sor José Pereira na indicação de um advogado ou no que fosse preci-

so. A Professora Cristina Alves disse que esse caso era para ser re-

solvido no Juizado de Pequenas Causas. A seguir, passou-se ao últi-

mo item da pauta que se referia a assuntos diversos. O Professor José 

Pereira informou que o domínio FILOLOGIA.ORG.BR estava pago 

até o próximo mês de dezembro. Houve reclamação de alguns dos 

membros presentes devido ao recebimento de cartas de cobrança das 

taxas do Congresso, remetidas pelo Diretor Financeiro, Professor Sa-
latiel Ferreira. Este esclareceu que tinha enviado essas cartas para 

todos e que quem já tiver pago não as levasse em consideração. O 

Professor Álvaro Alfredo propôs a realização de um coquetel no úl-

timo dia do Congresso porque não deve haver eventos culturais todos 

os dias; só na cerimônia de abertura e encerramento. O Professor Jo-

sé Pereira informou que ainda convocará uma Assembleia Extraordi-

nária do CiFEFiL antes da realização do III Congresso. Não havendo 

mais quem quisesse fazer uso da palavra, às doze horas e vinte e cin-

co minutos, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e eu, 

Primeiro Secretário, lavrei esta Ata, que vai assinada por mim e pe-

los demais membros presentes. Rio de Janeiro, 03 de julho de 1999. 

José Pereira da Silva, Eliana da Cunha Lopes, Aileda de Mattos 
Oliveira, Alessandra Almeida da Rocha, Alfredo Maceira Rodríguez, 

Álvaro Alfredo Bragança Júnior 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

DO III CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA 

 

Às dezenove horas do dia vinte do mês de agosto de mil no-

vecentos e noventa e nove, reuniram-se na sala um do Laboratório de 
Idiomas do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, os membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos José Pereira da Silva, Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro 

Alfredo Bragança Júnior, Afrânio da Silva Garcia, Alessandra Al-

meida da Rocha, Cristina Alves de Brito, Maria Lúcia Mexias Si-

mon, Maria Thereza de Sulima, o funcionário Jorge Mendonça e o 

fotógrafo da UERJ para avaliarem o III Congresso Nacional de Lin-

guística e Filologia, que acabava de ser realizado. O Diretor-

Presidente, abrindo a sessão, pediu que a Vice-Diretora, Professora 

Doutora Maria Lúcia Mexias Simon dirigisse a reunião, para que ele, 

como Coordenador do Congresso, se sentisse mais à vontade para ser 

avaliado juntamente com o evento. O Professor Álvaro Alfredo Bra-
gança Júnior fez elogios para as comissões de apoio, dizendo que fo-

ram eficientes e responsáveis, pedindo também um voto de louvor à 

eficiência dos funcionários da UERJ e para a Professora Cristina Al-

ves de Brito, que teve uma atuação brilhante. foi sugerido e aprovado 

que fosse reduzido o número de minicursos no próximo evento para 

cinco apenas, e que se escolhesse uma melhor data para não coincidir 

com outros congressos. Também ficou registrado que não será ne-

cessário ampliar o quadro de apoio, visto que as alunas deram conta 

eficientemente das atribuições a elas destinadas: basta que se mante-

nha a qualidade da equipe. Deverá ser intensificada e melhorada a 

qualidade da divulgação do evento, principalmente para os colegas 
que não têm endereços eletrônicos, assim como na grande imprensa. 

Para isto, deverá ser contatada a RIOTUR para a inclusão do evento 

em sua programação cultural. O funcionário Jorge Mendonça sugeriu 

que a data do próximo evento fosse marcada logo e que, se for na 

UERJ, que seja marcado o espaço diretamente com o Laboratório de 

Idiomas. A Professora Sulima sugeriu que se ofereçam cursos inédi-

tos nos três primeiros congressos. A data sugerida foi para os meados 

de setembro, preferivelmente de onze a quinze, com o compromisso 

de se reservar o espaço físico até o mês de janeiro. Foi sugerida a 

manutenção de horário dos minicursos, em contraposição à proposta 

de que as atividades diárias começassem sempre com uma conferên-



ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 88 

cia. Também foi sugerido que se exija a identificação dos congressis-

tas na recepção e que os crachás dos administradores do evento se-

jam diferenciados dos crachás dos outros congressistas ativos (apre-

sentadores de trabalhos) e dos passivos (que vão apenas assistir). 

Houve uma proposta de que a última atividade do evento não come-

çasse após as dezoito horas. Ficou acertado também que não se pode-

rão fazer restrições à participação ativa dos graduandos para que se 

dê oportunidade aos bolsistas de Iniciação Científica, principalmen-

te, de apresentarem os resultados de seus trabalhos. O graduando que 

apresentar trabalho (e só poderá fazê-lo sob a orientação de um pro-

fessor universitário) ficará isento da taxa de inscrição no Congresso, 
pagando apenas a inscrição do trabalho, permitindo-se uma taxa dife-

renciada para trabalhos a serem publicados e trabalhos que não serão 

publicados. O prazo para inscrições de trabalhos deve ser mais rígido 

e só se deverá aceitar inscrição de trabalhos com a comprovação do 

pagamento antecipado. Deverá ser aberta uma conta corrente em 

nome do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. 

A diretoria Financeira foi avaliada negativamente, com sugestões pa-

ra se modificar para melhor. Deverão ser apresentadas as seguintes 

modalidades, no próximo evento: minicursos, conferências, comuni-

cações, mesas-redondas e atividades culturais programadas. O encer-

ramento, no último dia, deverá ser das dezesseis às dezoito horas, 
quando se deverão concluir as inscrições de chapas para a eleição da 

Diretoria do CiFEFiL para o biênio 2000-2002. O Professor Álvaro 

lamenta a ausência de algumas pessoas da Diretoria do Círculo, que 

estariam deixando de cumprir algumas de suas tarefas. A Professora 

Cristina opina que não deverão ser publicados os trabalhos de con-

gressistas que não pagarem para apresentá-los. Por fim, às vinte ho-

ras e quarenta minutos, não havendo mais assuntos a tratar, a Senho-

ra Vice-Diretora do CiFEFiL, Professora Doutora Maria Lúcia Me-

xias Simon, na presidência da sessão, declarou encerrada a reunião, 

e, como secretária ad hoc, lavrou a presente ata, que vai assinada pe-

los presentes. Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1999. José Pereira da 

Silva, Eliana d Cunha Lopes, Maria Lúcia Mexias Simon, Alessan-
dra Almeida da Rocha, Maria Thereza Francisca Isabel de Sulima 

Arczynska, Álvaro Alfredo Bragança Júnior 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro de mil novecentos e no-

venta e nove, às dez horas, reuniram-se, no hall do décimo primeiro 
andar da UERJ, os membros do Círculo Fluminense de Estudos Filo-

lógicos e Linguísticos – CiFEFiL. Estavam presentes os professores 

José Pereira da Silva, Aileda de Mattos Oliveira, Eliane da Cunha 

Lopes, Alessandra Almeida da Rocha, Maria Lúcia Mexias Simon e 

Alfredo Maceira Rodríguez. Mais tarde chegou a Professora Maria 

Thereza Francisca Isabel de Sulima Arczynska. Como houve algum 

atraso na chegada de vários participantes, o Diretor-Presidente do 

CiFEFiL, Professor José Pereira, só deu início aos trabalhos às dez 

horas e trinta minutos, solicitando à Vice-Diretora do CiFEFil, Pro-

fessora Maria Lúcia Mexias, que procedesse à leitura das duas atas 

anteriores (a da Quadragésima Reunião Ordinária, ocorrida no dia 

três de julho de 1999 e a da Assembleia Extraordinária, ocorrida no 
dia vinte de agosto próximos passados). Depois de alguns pedidos de 

esclarecimentos, as duas atas foram aprovadas pelos presentes. A se-

guir, o Professor José Pereira levantou a questão do estado atual das 

publicações do CiFEFiL. Informou que a Revista Philologus, número 

13, já estava circulando, porém que deixava a desejar devido a falhas 

na correção e até na apresentação da capa. Informou também que o 

número 14 da referida revista já estava editorado e programado para 

sair na data prevista (maio-ago.), porém, devido a problemas finan-

ceiros e burocráticos, seu aparecimento estava atrasado. O número 

15 também estava editorado e deverá sair até dezembro, porém esta-

va enfrentando os mesmos problemas. Sugeriu-se a solicitação de 
auxílio ao CNPq. Entre as exigências desta instituição está a publica-

ção mínima de cinco artigos por número, o que não parece ser obstá-

culo. O problema dos Anais do II e III Congressos de Linguística e 

Filologia do CiFEFiL parece ser mais complicado. A Professora 

Darcília Marindir Pinto Simões, encarregada da editoração, não con-

seguiu publicar os Anais do II Congresso para serem distribuídos du-

rante a realização do III Congresso, conforme pretendia, devido a di-

ficuldades diversas, entre elas à falta de estagiários capazes para au-

xiliá-la em sua tarefa. Há também o problema financeiro. O Profes-

sor José Pereira propôs a publicação dos Anais em CD-ROM. No 

mesmo CD-ROM poderiam ser publicados os Anais dos três con-
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gressos já realizados. Os do Primeiro já foram publicados na maneira 

convencional, em papel; os do Segundo já estão prontos para publi-

cação desde julho deste ano e os do Terceiro estão sendo editorados. 

A proposta foi bem aceita e ficou para posterior deliberação. No item 

seguinte tratou-se da equipe editorial, que deveria constar de seis 

pessoas, além dos membros do Conselho Editorial. Este item foi 

aprovado por consenso. A seguir, o Professor José Pereira comuni-

cou o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Revista Philologus 

da Professora Darcília Marindir Pinto Simões, pedido justificado pe-

los seus inúmeros afazeres. Como não se encontrou no momento 

quem pudesse ocupar o cargo, o Professor José Pereira aceitou a 
acumulação provisória do mesmo até a próxima reunião ordinária do 

CiFEFiL. A Professora Aileda de Mattos referiu-se ao Diretor Finan-

ceiro do CiFEFiL, Professor Salatiel Ferreira Rodrigues, por não 

apresentar este as contas correspondentes a seu cargo. O Professor 

José Pereira disse que ia tentar resolver o problema, talvez com a 

abertura de uma conta específica para o CiFEFiL. A próxima As-

sembleia Geral Ordinária do CiFEFiL ficou adiada para o dia 20 

(vinte) de novembro de 1999, no mesmo local e hora em que está 

sendo realizada a presente. Resolveu-se que o IV Congresso Nacio-

nal de Linguística e Filologia, a ser realizado no ano 2000, tenha 

como homenageado o conhecido filólogo Antonio Houaiss, falecido 
neste ano, e a Semana de Linguística e Filologia, que será realizada 

no próximo mês de outubro na Faculdade de Formação de Professo-

res da UERJ, em São Gonçalo, seja dedicada à memória do conheci-

do lexicógrafo, membro do CiFEFiL, recentemente falecido, Antônio 

Geraldo da Cunha. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da 

palavra, às treze horas, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor 

José Pereira, deu por encerrada a sessão, e eu, Alfredo Maceira Ro-

dríguez, Primeiro Secretário, lavrei esta Ata que vai assinada por to-

dos os membros presentes. Rio de Janeiro, dezoito de setembro de 

mil, novecentos e noventa e nove. José Pereira da Silva, Alfredo 

Maceira Rodríguez, Maria Lúcia Mexias Simon 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

DO III CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA 

 

Às dezenove horas do dia vinte do mês de setembro de mil, 

novecentos e noventa e nove, reuniram-se na sala um do Laboratório 
de Idiomas do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, os membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológi-

cos e Linguísticos, José Pereira da Silva, Ruy Magalhães de Araujo, 

Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Afrânio da Silva Garcia, Alessan-

dra da Rocha, Cristina Alves de Brito e Maria Lúcia Mexias Simon, 

Maria Thereza de Sulima, o funcionário Jorge Mendonça e o fotó-

grafo da UERJ, para avaliarem o III CONGRESSO NACIONAL DE 

LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, que acabava de ser realizado. O Di-

retor-Presidente, abrindo a sessão, pediu que a Vice-Diretora, Pro-

fessora Doutora Maria Lúcia Mexias Simon dirigisse a reunião, para 

que ele, como coordenador do Congresso, se sentisse mais à vontade 

para ser avaliado juntamente com o evento. O Professor Álvaro Al-
fredo Bragança Júnior fez elogios para as comissões de apoio, dizen-

do que foram eficientes e responsáveis; pedindo também um voto de 

louvor à eficiência dos funcionários da UERJ e para a Professora 

Cristina Alves de Brito, que teve uma atuação brilhante. Foi sugerido 

e aprovado que fosse reduzido o número de minicursos no próximo 

evento para cinco apenas19, e que se escolhesse uma melhor dada20 

para não coincidir com outros congressos. Também ficou registrado 

que não será necessário ampliar o quadro de apoio21, visto que as 

alunas deram conta eficientemente das atribuições a elas destinadas: 

basta que se mantenha a qualidade da equipe. Deverá ser intensifica-

da22 e melhorada a qualidade da divulgação do evento, principalmen-
te para os colegas que não têm endereços eletrônicos, assim como na 

                                                        

19 Como teremos sete salas (cinco salas do Laboratório de Idiomas, uma de Recursos Audiovi-
suais e um pequeno auditório) no próximo evento, poderemos ter sete minicursos. 

20 A data para o IV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA já está fixada 
para 28/08 a 01/09, novamente no Instituto de Letras. 

21 A Comissão de Apoio Administrativo deverá ter dez membros ligados ao CiFEFiL e três 
membros ligados ao Instituto de Letras. 

22 Já temos o apoio do Jornal da Ciência, da COMUNS e do jornal CORREIO, além de estar-
mos com um maior número de associados e com a homepage em atividade crescente. 
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grande imprensa. Para isto, deverá ser contatada a Riotur para a in-

clusão do evento em sua programação cultural. O funcionário Jorge 

Mendonça sugeriu que a data do próximo evento fosse marcada logo, 

e que, se for na UERJ, 23 que seja marcado o espaço diretamente com 

o Laboratório de Idiomas.24 A Professora Sulima sugeriu que se ofe-

reçam cursos inéditos nos três primeiros congressos. A data sugerida 

foi para os meados de setembro, preferivelmente de onze a quinze,25 

com o compromisso de se reservar o espaço físico até o mês de ja-

neiro. Foi sugerida a manutenção do horário dos minicursos, em con-

traposição à proposta de que as atividades diárias começassem sem-

pre com uma conferência.26 Também foi sugerido que se exija a 
identificação dos congressistas na recepção e que os crachás dos ad-

ministradores do evento sejam diferenciados dos crachás dos outros 

congressistas ativos (apresentadores de trabalhos) e dos passivos 

(que vão apenas assistir). Houve uma proposta de que a última ativi-

dade do evento não começasse após as dezoito horas. Ficou acertado 

também que não se poderá fazer restrições à participação ativa de 

graduandos para que se dê oportunidade aos bolsistas de iniciação 

científica, principalmente, de apresentarem os resultados de seus tra-

balhos. O graduando que apresentar trabalho (e só poderá fazê-lo sob 

a orientação de um professor universitário) ficará isento da taxa de 

inscrição no Congresso, pagando apenas a inscrição do trabalho, 
permitindo-se uma taxa diferenciada para trabalhos a serem publica-

dos e trabalhos que não serão publicados.27 O prazo para inscrição de 

trabalhos deve ser mais rígido e só se deverá aceitar inscrição de tra-

balhos com a comprovação do pagamento antecipado. Deverá ser 

aberta uma conta corrente em nome do Círculo Fluminense de Estu-

                                                        

23 Foi marcada na quarta-feira, dia 25 de agosto, na primeira reunião do Conselho Departa-
mental do Instituto de Letras após o evento. 

24 Foi acertado com o Jorge Mendonça no dia 16 de setembro, com os espaços previstos na 
primeira nota a esta ata. 

25 O Conselho Departamental do Instituto de Letras sugeriu a semana que começa no dia 28 
de agosto para evitar as proximidades dos eventos da Semana de Iniciação Científica e da 
UERJ sem Muros. 

26 Este é um caso que deverá ser decidido pela próxima comissão organizadora. 

27 Essas diversas modalidades de pagamento trará dificuldades, porque as pessoas se negam 
a raciocinar, quando a matéria em questão é despesa ou desembolso. 
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dos Filológicos e Linguísticos. A Diretoria Financeira foi avaliada 

negativamente, com sugestões para se modificar para melhor. Deve-

rão ser apresentadas as seguintes modalidades de atividades, no pró-

ximo evento: minicursos,28 conferências,29 comunicações30, mesas-

redondas31 e atividades culturais programadas.32 O encerramento, no 

último dia, deverá ser das dezesseis às dezoito horas, quando se de-

verão concluir as inscrições de chapas para a eleição da Diretoria do 

CiFEFiL para o biênio 2000-2002. O Professor Álvaro lamenta a au-

sência de algumas pessoas da diretoria do Círculo, que estariam dei-

xando de cumprir algumas de suas tarefas. A Professora Cristina 

opina que não deverão ser publicados os trabalhos de congressistas 
que não pagaram para apresentá-los. Por fim, às vinte horas e qua-

renta minutos, não havendo mais assuntos a tratar, a Senhora Vice-

Presidente do CiFEFiL, Professora Doutora Maria Lúcia Mexias Si-

mon, na presidência da sessão, declarou encerrada a reunião, e, como 

secretária ad hoc, lavrou a presente ata, que vai assinada pelos pre-

sentes. José Pereira d Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, Vito Cesar 

de Oliveira Manzolillo, Cristina Brito, Alfredo Maceira Rodríguez, 

Ruy Magalhães de Araujo 

                                                        

28 Sugiro sete, ao invés de cinco. 

29 Sugiro oito, uma pela manhã de terça a sexta-feira e uma no início da noite de segunda a 
quinta-feira, com um expositor e com um presidente previamente estabelecido para cada dia. 

30 Até sete grupos de quatro (excepcionalmente cinco) comunicações por dia. 

31 Três por dia, com um mínimo de três e um máximo de cinco integrantes, incluindo o coorde-
nador. 

32 Essas atividades deverão ser integradas com a vida cultural da cidade e da UERJ, com o 

apoio de alguma agência de turismo previamente contatada, sem interferência na programa-
ção acadêmica do congresso. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos onze dias do mês de dezembro de mil, novecentos e no-

venta e nove, às dez horas, reuniram-se em sessão extraordinária, no 

hall do Instituto de Letras da UERJ, os membros do Círculo Flumi-
nense de Estudos Filológicos e Linguísticos – CiFEFiL, para tratar 

de assuntos relativos à realização do IV Congresso Nacional de Lin-

guística e Filologia, a ser realizado pelo CiFEFiL no período de vinte 

e oito de agosto a primeiro de setembro do ano dois mil. Estiveram 

presentes os professores membros do CiFEFiL José Pereira da Silva, 

Maria Lúcia Mexias Simon, Vito César de Oliveira Manzolillo, Cris-

tina Alves de Brito, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alessandra 

Almeida da Rocha e Alfredo Maceira Rodríguez. Perto do encerra-

mento compareceu o Professor Afrânio da Silva Garcia. O Diretor-

Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, declarou 

aberta a sessão e deu início aos trabalhos com a distribuição de um 

folheto com as tarefas dos componentes das comissões encarregadas 
da realização do Congresso. A seguir distribuiu aos presentes exem-

plares de dois livros de sua autoria: O desenvolvimento da lingua-

gem, prefaciado pelo Professor Afrânio da Silva Garcia, com 71 pá-

ginas, e Ensaios de fraseologia, com 199 páginas. O Professor Al-

fredo Maceira Rodríguez distribuiu o último número de O Filólogo 

de Plantão. O Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior desculpou-

se por ter que se retirar antes do encerramento. A seguir a Professora 

Cristina Alves levantou o problema do pagamento das taxas de ins-

crição no Congresso, ou seja, de procurar uma maneira prática e efi-

ciente de comprovar os pagamentos. O Professor José Pereira infor-

mou a respeito que este ano não haveria essa dificuldade porque to-
dos os trabalhos seriam entregues diretamente a ele, assim como 

também receberia todos os pagamentos. Informou também que os 

minicursos seriam realizados em dois dias, das dezoito horas às vinte 

horas. A Professora Cristina Alves propôs que se antecipassem os 

minicursos em meia hora, o que não foi aceito porque iria interferir 

no horário das palestras precedentes. Ficou resolvido que as comuni-

cações coordenadas terão um coordenador, que não apresentará tra-

balho, e que é preciso que quem precisar de material para apresentar 

seu trabalho, comunique o fato à comissão de apoio com uma ante-

cedência mínima de trinta minutos. Na segunda-feira o coordenador 
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informará sobre os minicursos e apresentará os comunicadores. Na 

sexta-feira não haverá palestra. As atividades regulares terminarão às 

dezesseis horas e trinta minutos. Depois haverá uma reunião do Ci-

FEFiL para avaliar o Congresso. O Professor Afrânio Garcia propôs 

a realização de um coquetel de encerramento. A. Professora Ilma 

Nogueira comprometeu-se a trabalhar como assessora e a preparar o 

coquetel. A seguir, o Professor José Pereira distribuiu as tarefas do 

Congresso: Mídia e atividades culturais para o Professor Afrânio 

Garcia; material do Congresso e formulários para o Professor José 

Pereira; cartazes e divulgação impressa para o Professor Alfredo 

Maceira. Concordou-se em que pode haver mudanças no decorrer do 
processo e estabeleceu-se o prazo de inscrição de trabalhos até o dia 

trinta e um de maio de dois mil. Para participar, permite-se a inscri-

ção até a data do Congresso. Não havendo mais assuntos a serem 

discutidos, o Diretor-Presidente, às doze horas e trinta minutos, deu 

por encerrada a reunião e convocou os presentes para a próxima reu-

nião ordinária, no dia dezoito de março de dois mil, no mesmo lugar 

e horário. Eu, Alfredo Maceira, Primeiro Secretário, lavrei esta Ata, 

que vai assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, onze de dezembro 

de mil novecentos e noventa e nove. José Pereira da Silva, Maria 

Lúcia Mexias Simon, Vito César de Oliveira Manzolillo, Cristina 

Brito, Alfredo Maceira Rodríguez, Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro 
Alfredo Bragança Júnior 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil, como estava 

previsto, reuniram-se no hall do Instituto de Letras da UERJ, às dez 
horas, os membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos – CiFEFiL. De início constatou-se que o local não era 

adequado para realizar a reunião, devido ao barulho produzido pela 

circulação de muitas pessoas. O Diretor-Presidente, Professor José 

Pereira da Silva, partiu em busca de uma sala disponível e o mesmo 

fizeram os demais membros presentes. Finalmente, o Professor 

Amós Coelho da Silva encontrou vazia a sala 9096 (nono andar) e ali 

foi realizada a reunião. Estavam presentes os professores membros 

do CiFEFiL José Pereira da Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, Ruy 

Magalhães de Araujo, Aileda de Mattos Oliveira, Álvaro Alfredo 

Bragança Júnior, Cristina Alves de Brito, Amós Coelho da Silva, 

Vito César de Oliveira Manzolillo e Alfredo Maceira Rodríguez. 
Perto do encerramento da reunião chegaram os professores Afrânio 

da Silva Garcia, Eliane da Cunha Lopes e Maria Teresa Barrocas. O 

Professor Salatiel Ferreira Rodrigues comunicou posteriormente, por 

telefone, ao redator desta Ata que havia estado na UERJ, mas não 

conseguira encontrar a sala da reunião. Às dez horas e trinta minutos, 

o Diretor-Presidente, Professor José Pereira, justificou o atraso e foi-

lhe sugerido que no futuro a sala fosse providenciada com antece-

dência. A seguir, distribuiu um folheto com a pauta da reunião e a 

Professora Cristina Alves procedeu à leitura da Ata da Quadragésima 

Reunião Ordinária e da Ata correspondente à Reunião Extraordinária 

do dia onze de dezembro próximo passado. As duas atas foram apro-
vadas por consenso. Continuando, passaram a ser discutidos alguns 

itens do IV Congresso Nacional de Linguística e Filologia, a ser rea-

lizado no Instituto de Letras da UERJ, nos dias vinte e oito de agosto 

a primeiro de setembro de dois mil. O Professor José Pereira apre-

sentou uma lista de possíveis conferencistas para o referido congres-

so e alguns dos presentes sugeriram outros nomes. Dessa lista foram 

escolhidos cinco, da acordo com a preferência dos presentes. Alguns 

conferencistas já confirmaram sua presença; outros ainda precisam 

ser contatados, de acordo com a ordem preferencial estabelecida. Fi-

cou também resolvido que as mesas-redondas deveriam contar com o 

mínimo de três e o máximo de cinco participantes, podendo o coor-
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denador apresentar trabalho ou não. Na ocasião só faltava uma mesa-

redonda para completar o número estabelecido. Os minicursos serão 

realizados à noite este ano, experimentalmente. A seguir, o Professor 

José Pereira comunicou que está envidando esforços para pôr em dia 

a publicação da Revista Philologus. O número quatorze está no prelo 

e para os números quinze e dezesseis estão sendo coletados e organi-

zados os artigos para publicação. Referiu-se também à publicação 

dos Anais dos congressos anteriores, os quais deverão ser publicados 

em livro e em CD-ROM. No item seguinte discutiu-se a possibilida-

de de o CiFEFiL ministrar um curso de Filologia pela Internet. Fo-

ram ventilados o interesse cultural e seu reconhecimento pelas ins-
tâncias educacionais competentes. O Professor Afrânio Garcia ale-

gou que estava lutando para a instalação de um curso de Mestrado 

em Filologia Românica, stricto sensu, na Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ, em São Gonçalo, onde leciona. Foi-lhe infor-

mado que um curso não interferiria no outro, ao contrário, poderia 

até ajudar. O tema ficou para ser discutido com maior profundidade 

quando houver um número maior de informações. Também se venti-

lou a possibilidade da instituição de uma editora virtual de obras ra-

ras. O Professor Álvaro Alfredo Bragança perguntou quais seriam 

consideradas obras raras e o Professor José Pereira esclareceu que se 

consideravam obras raras as obras antigas que não mais se publica-
vam, ao que a Professora Maria Teresa Barrocas aduziu que poderi-

am ser consideradas raras obras com mais de dez anos e editadas 

uma única vez ou inéditas, caso tivessem valor cultural ou literário. 

Como não estava presente o Diretor de Finanças do CiFEFiL, Pro-

fessor Salatiel Ferreira, e vários participantes queriam pagar suas 

anuidades, alguns dos presentes entregaram os cheques correspon-

dentes ao Professor José Pereira. Estes foram: Álvaro Alfredo Bra-

gança, Cristina Alves, Maria Lúcia Simon e Alfredo Maceira. A se-

guir, o Professor José Pereira levou ao conhecimento dos presentes o 

resultado de um processo movido contra ele por um cidadão chama-

do Estêvão, o qual pleiteia uma indenização a que se julga com direi-

to por ter sido dispensado da função que desempenhava, cuidando do 
domínio www.filologia.org.br. O Professor José Pereira só recebeu a 

intimação judicial três dias depois de ter sido julgado à revelia e 

condenado a pagar uma indenização ―por perdas e danos‖ de hum 

mil e duzentos reais (R$ 1.200,00), além de juros e correção monetá-

ria. Por ser evidente a omissão de seu advogado, o Professor José Pe-

http://www.filologia.org.br/
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reira informou que pretendia recorrer da decisão judicial, no que foi 

apoiado pelos presentes. O último item referiu-se a Assuntos Gerais. 

Na ocasião, o Professor Afrânio Garcia fez algumas propostas a res-

peito da realização do Congresso e manifestou-se favorável à abertu-

ra solene dos Cursos de Letras. Como a maioria dos participantes já 

se estava retirando, o Professor José Pereira deu por encerrada a reu-

nião às treze horas e dez minutos. O redator desta Ata, Professor Al-

fredo Maceira, teve que se retirar às onze horas e quarenta minutos, 

deixando encarregada de tomar anotações a Professora Cristina Al-

ves, que, mais tarde lhe passou as informações por telefone. Eu, Al-

fredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, lavrei a presente Ata, 
que vai assinada pelos membros presentes. Rio de Janeiro, dezoito de 

março de dois mil. José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodrí-

guez, Ruy Magalhães de Araujo, Cristina Brito, Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior, Vito César de Oliveira Manzolillo 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil, como estava pre-

visto, reuniram-se no Laboratório de Idiomas do Instituto de Letras 
da UERJ, às dez horas, os membros do Círculo Fluminense de Estu-

dos Filológicos e Linguísticos – CiFEFiL. O Diretor-Presidente do 

CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, já tinha providenciado a 

colocação de alguns cartazes na saída dos elevadores, indicando o 

local da reunião. Estavam presentes os professores membros do Ci-

FEFiL, José Pereira da Silva, Cristina Alves de Brito, Álvaro Alfre-

do Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araújo, Amós Coelho da 

Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo e Alfredo Maceira Rodrí-

guez. Mais tarde chegaram os professores Salatiel Ferreira Rodrigues 

e Afrânio da Silva Garcia. Inicialmente, o Professor Alfredo Maceira 

distribuiu o Filólogo de Plantão, número vinte, entre os presentes. O 

Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira, deu início à 
reunião, poucos minutos depois da hora marcada, solicitando à Pro-

fessora Cristina Alves que lesse a Ata da Quadragésima Terceira 

Reunião Ordinária. Depois de lida, o Professor José Pereira esclare-

ceu que o número quatorze da Revista Philologus, que constava co-

mo estando no prelo, já fora distribuído na ocasião e que, na data 

presente, já haviam sido distribuídos também os números quinze e 

dezesseis, restando apenas no prelo o número dezessete. O redator da 

Ata, Professor Alfredo Maceira, prometeu fazer aqui este esclareci-

mento e, assim, a Ata anterior foi aprovada por consenso. A seguir, o 

Professor José Pereira pediu licença aos membros presentes para pu-

blicar, excepcionalmente, na Revista Philologus, um texto de um 
não-sócio do CiFEFiL, devido à relevância do artigo e do autor. A 

autorização foi-lhe concedida por consenso e, a propósito, o Profes-

sor Álvaro Alfredo Bragança disse que ia convidá-lo para associar-

se. O Professor Álvaro Alfredo Bragança entregou ao Professor José 

Pereira um cheque no valor de oitenta reais (R$ 80,00) para sua par-

ticipação no Congresso. O Professor Vito César de Oliveira Man-

zolillo lembrou que também tinha feito entrega de um cheque com a 

mesma finalidade na reunião anterior e que não constava da ata cor-

respondente por um lapso do redator, o que ficou confirmado pelos 

presentes. A seguir, passou-se ao item que tratava do IV Congresso 

Nacional de Linguística e Filologia. O Professor José Pereira disse 
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que já estava elaborando o Livro de Resumos e mostrou o estágio em 

que este se encontrava. Mostrou também os quatro volumes dos 

Anais do III Congresso Nacional de Linguística e Filologia. Os pre-

sentes elogiaram a apresentação gráfica dos Anais. A seguir, mostrou 

ainda o esquema da programação do Congresso e a lista das pessoas 

inscritas e das que já efetuaram o pagamento. A Professora Cristina 

Alves sugeriu que só constassem da lista as pessoas que ainda não ti-

vessem pago, para facilitar o trabalho no Congresso na hora de en-

tregar o material aos participantes. Fez várias sugestões visando a fa-

cilitar o trabalho durante a realização do Congresso. No item seguin-

te tratou-se das publicações do CiFEFiL em andamento. O Professor 
José Pereira informou que para completar o número dezessete da Re-

vista Philologus faltava apenas um artigo. Propôs que os participan-

tes das mesas-redondas do Congresso apresentassem até o dia trinta e 

um de julho do corrente seus textos integrais para poderem ser apre-

sentados em forma de caderno, a fim de que cada grupo tivesse o 

texto de todos os participantes. Quem quisesse os cadernos corres-

pondentes aos outros grupos, teria que comprá-los. Passou-se depois 

ao caso do processo a que respondeu o Professor José Pereira. Ele in-

formou que, devido a erro evidente de seu advogado, o processo de-

ve ser recomeçado. A continuação, referiu-se à situação do domínio 

do CiFEFiL www.filologia.org.br . Disse que já estava pago o cor-
respondente ao ano dois mil. A importância corresponde a trinta e 

cinco reais (R$ 35,00) por mês de hospedagem e cinquenta reais (R$ 

50,00) de licença por ano, totalizando quatrocentos e setenta reais 

(R$ 470,00) por ano. O Professor Salatiel Ferreira e a Professora 

Cristina Alves propuseram soluções para a cobrança das anuidades 

aos sócios que ainda não pagaram. O Professor Álvaro Alfredo Bra-

gança propôs o estabelecimento de uma data limite para o pagamento 

da anuidade. Acordou-se estabelecer esse limite máximo no dia trinta 

e um de julho do corrente. O Professor Salatiel Ferreira comprome-

teu-se a enviar sem demora uma circular a todos os sócios em débito 

com a entidade. Às onze horas e trinta minutos, chegou o Professor 

Afrânio Garcia, trazendo café para os presentes. A seguir, tratou-se 
da aquisição de camisetas e pastas para o Congresso. Foi menciona-

da a intenção de um conhecido livreiro que ofereceria as pastas gra-

tuitamente, em troca da propaganda impressa nas mesmas. As pastas 

poderiam ser de papelão reciclado. Surgiram opiniões contrárias às 

pastas de papelão, devido à sua fragilidade. Houve outras sugestões. 

http://www.filologia.org.br/
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Quanto às camisetas, ficou resolvido que seriam feitas na casa do 

Professor José Pereira. Discutiu-se a cor das mesmas, inclusive se 

poderiam ser de cores diferentes, de acordo com a função dos parti-

cipantes.Também se discutiu a cor e forma dos crachás. Propuseram-

se cores diferentes e letras maiores. A seguir, foi discutido o proble-

ma do CGC ou CNPJ do CiFEFiL. Informou-se que nunca se fez 

Declaração de Imposto de Renda da entidade. Por se tratar de uma 

entidade de natureza cultural e sem bens materiais, a opinião foi de 

que deveria estar isenta, porém discutiram-se alguns aspectos for-

mais, que ficaram de ser investigados. Às doze horas, o funcionário 

responsável pela sala onde se realizava a reunião comunicou que ti-
nha que fechar a sala pelo que os participantes se transferiram para o 

primeiro andar, onde continuou a reunião. O Professor Afrânio Gar-

cia propôs uma abertura e encerramento festivos para o Congresso, 

com a participação inclusive de artistas conhecidos. A este respeito, 

as opiniões se dividiram, manifestando-se a Professora Cristina Al-

ves preocupada com as despesas que essa participação poderia acar-

retar. Não se chegou a qualquer conclusão e, devido ao avançado da 

hora, o Professor José Pereira lembrou a próxima reunião ordinária, 

na mesma hora e lugar, no dia oito de julho próximo e deu por encer-

rada a reunião às doze horas e cinquenta minutos. Eu, Alfredo Ma-

ceira Rodríguez, Primeiro Secretário, lavrei esta Ata, que vai assina-
da pelos membros presentes. Rio de Janeiro, vinte de maio de dois 

mil.33 José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez, Afrânio da 

Silva Garcia, Amós Coelho da Silva, Antônio Leite Martins, Álvaro 

Alfredo Bragança Júnior 

                                                        

33 Observação: Faltam neste Livro de Atas os fólios 49, 50, 51 e 52. Vide nota na ata 45ª, aqui 
ao lado–––––––––––––––––––> 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil, reuniram-se na re-

sidência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da 
Silva, às dez horas, os membros do Círculo Fluminense de Estudos 

Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL). Esta reunião estava prevista 

para ser realizada no Instituto de Letras da UERJ, mas, devido à gre-

ve em que se encontra esta universidade, foi preciso achar outro lo-

cal. Estavam presentes os professores membros do CiFEFiL: José 

Pereira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Amós Coêlho da 

Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, Cristina Alves de Brito, Aileda de 

Mattos Oliveira, Salatiel Ferreira Rodrigues e Alfredo Maceira Ro-

dríguez. O Professor Amós Coêlho pagou ao Professor José Pereira 

sua anuidade do CiFEFiL. Poucos minutos depois, o Professor José 

Pereira deu por iniciada a reunião. Disse que não havia uma pauta 

específica para esta reunião, como reunião ordinário, visto que toda a 
discussão será em torno da realização do IV CONGRESSO 

NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, pelo que cada par-

ticipante podia apresentar suas sugestões. A seguir, mostrou as pas-

tas a serem entregues aos congressistas - que foram elogiadas pelos 

presentes - e falou sobre o Livro de Resumos do IV Congresso de 

Linguística e Filologia, que ele estava elaborando. O Professor Álva-

ro Alfredo Bragança sugeriu que se estabelecesse uma data limite pa-

ra o congresso do próximo ano. O Professor Alfredo Maceira distri-

buiu entre os presentes O Filólogo de Plantão, número 21. A seguir, 

a Professora Cristina Alves procedeu à leitura da Ata da reunião an-

terior, que foi aprovada por todos. Na ocasião, o Professor Alfredo 
Maceira, redator destas atas, mostrou no presente Livro de Atas a fal-

ta das páginas numeradas, desde o número quarenta e nove ao núme-

ro cinquenta e um. Todos constataram que as páginas só poderiam 

estar em branco e que por isso não haveria perda de qualquer matéria 

documentada. Aconselharam o redator a fazer uma ressalva na últi-

ma página, antes das que faltam. A seguir, o Professor Salatiel Fer-

reira disse que ia enviar correspondência aos sócios em débito e que 

ia passar ao Professor José Pereira cerca de duzentos reais (R$ 

200,00). O Professor José Pereira informou que tinha retirado da 

conta do Círculo, para sua conta pessoal, dois mil reais (R$ 2000,00) 

para despesas do Congresso: comprou trezentas pastas e quatrocen-
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tos e oitenta blocos porque assim saíam mais baratos. O total empre-

gado entre pastas e blocos foi a mais de seiscentos reais (R$ 600,00). 

Disse que tinha conseguido duzentos e cinquenta livretos turísticos 

na Riotur e que não dispunham de mais. Não chegam para todos os 

congressistas inscritos, mas os do Rio de Janeiro podem dispensá-

los. Informou também que havia cerca de duzentos trabalhos inscri-

tos para apresentação no IV Congresso. Explicou de que forma tinha 

conseguido as salas para a realização do Congresso. Disse também 

que já estava na gráfica o número 17 da Revista Philologus. Esclare-

ceu que a partir desse número era possível obter auxílio no CNPq. 

Continuando em sua exposição, o Professor José Pereira esclareceu 
que a Comissão de Apoio do Congresso estava sob a responsabilida-

de do Professor Nataniel dos Santos Gomes e que cada pessoa dessa 

comissão teria um caderninho para usar na sua função, mas que só 

haveria um caderno para a contabilidade sob a responsabilidade do 

Professor Salatiel Ferreira Rodrigues. O Professor José Pereira mos-

trou como deveria ser feita a contabilidade. Disse também que have-

ria um dia durante a realização do Congresso (quinta-feira) em que 

ele não poderia estar presente, por motivo de força maior. Nesse dia 

será substituído pela Professora Aileda de Mattos. Depois, discuti-

ram-se as funções dos membros que irão trabalhar durante os dias do 

Congresso. Foi sugerido que houvesse uma mesa especial para ins-
crever novos sócios do CiFEFiL e receber assinaturas da Revista 

Philologus. Os professores Álvaro Alfredo Bragança e Afrânio Gar-

cia ficariam encarregados de angariar novos sócios. Constatou-se 

que eram necessárias mais pessoas para trabalhar nas mesas de re-

cepção. O Professor Álvaro Alfredo Bragança propôs o preço de vin-

te reais (R$ 20,00) pela assinatura anual da Revista Philologus. Per-

guntado sobre a distribuição das salas no Congresso, o Professor Jo-

sé Pereira informou que estavam disponíveis seis salas e haveria 

mais duas se fossem necessárias. O Professor Álvaro Alfredo Bra-

gança pediu esclarecimentos sobre alguns aspectos da organização 

do Congresso como gratificação aos funcionários e outros. Foi-lhe 

informado que haveria que negociar com as cantinas da UERJ sobre 
fornecimento de café e outros encargos. Aventou-se também a possi-

bilidade de a Riotur organizar novos passeios, assim como a maneira 

de divulgar a programação cultural da própria UERJ. No momento, a 

UERJ está em greve e há dificuldade para obter informações, fazer 

pedidos e tratar de negociações. Concordou-se em realizar a Reunião 
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do CiFEFiL após o coquetel de encerramento do Congresso. As pau-

sas nos dias do Congresso ficaram assim estabelecidas: Na parte da 

manhã, quinze minutos para café, das nove horas e quarenta e cinco 

minutos às dez horas. Para o almoço: das doze às quatorze horas, e, à 

tarde, uma pausa para café, das dezesseis horas às dezesseis horas e 

trinta minutos. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da pala-

vra, o Professor José Pereira distribuiu entre os presentes cartazes do 

Congresso para serem afixados em faculdades ou outros lugares ade-

quados e deu por encerrada a reunião às doze horas e quarenta e cin-

co minutos. Eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, re-

digi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes. Rio de Ja-
neiro, sete de julho de dois mil. José Pereira da Silva , Alfredo Ma-

ceira Rodríguez, Cristina Alves de Brito, Amós Coêlho da Silva, Ruy 

Magalhães de Araujo , Álvaro Alfredo Bragança Júnior 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil, 

reuniram-se na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Profes-

sor José Pereira da Silva, os professores membros do Círculo Flumi-

nense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), em sessão 

extraordinária, para tratar da realização do V Congresso Nacional de 

Linguística e Filologia (V CNLF), no ano de dois mil e um. A reuni-

ão estava convocada para as dez horas. Achavam-se presentes os 

professores José Pereira da Silva, Amós Coêlho da Silva, Ruy Maga-

lhães de Araujo, Cristina Alves de Brito, Afrânio da Silva Garcia, 
Aileda de Mattos Oliveira e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez ho-

ras e vinte e cinco minutos, o Professor José Pereira deu por iniciada 

a reunião, com a leitura da ata da reunião ordinária anterior pela Pro-

fessora Cristina Alves, tendo sido aprovada sem restrições. A seguir, 

o Professor José Pereira apresentou o projeto e o cronograma do V 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia. A assembleia ficou 

informada de que já estava confirmada a realização no mesmo lugar 

do anterior (Instituto de Letras da UERJ) nos dias vinte e sete, vinte 

e oito, vinte e nove, trinta e trinta e um do mês de agosto do ano dois 

mil e um. Informou também que lhe havia sido sugerida a substitui-

ção do adjetivo Nacional pelo de Internacional, visto que costuma-
vam comparecer participantes de outros países. Manifestaram-se al-

gumas opiniões, mas ficou esclarecido que o fato de denominar-se 

Nacional não impedia a vinda de participantes do exterior. A Profes-

sora Cristina Alves propôs que se esperasse um ano antes de decidir 

se convinha essa mudança. Concordou-se em manter a denominação 

atual por mais um ano. O Professor José Pereira continuou expondo 

o projeto do Congresso; mostrou o rascunho do folder e submeteu 

seus itens a discussão. O símbolo provisório do V CNLF seria uma 

abelha, mas depois de várias ponderações, resolveu-se que teria que 

ser substituído por outro. O Professor José Pereira propôs que os pre-

sentes pesquisassem na Internet e enviassem os símbolos que achas-

sem convenientes, para depois escolher o definitivo. A seguir, o Pro-
fessor José Pereira informou que tinha apresentado ao Instituto de 

Letras da UERJ o anteprojeto do referido congresso e que este havia 

sido aprovado integralmente e que, portanto, estava garantida a reali-

zação nas datas e no local que estava informando. Depois explicou 
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como funcionariam as mesas-redondas e também que seriam publi-

cados com antecedência os trabalhos dos componentes de cada mesa 

para que todos tivessem informação sobre a apresentação dos traba-

lhos dos colegas. O Professor Afrânio Garcia disse que já tinha o te-

ma de sua mesa-redonda: Línguas especiais (gíria, calão e jargão). 

O Professor Amós Coêlho disse que seu tema seria sobre Alexandria 

e o Prof Ruy Magalhães informou que ainda não tinha decidido qual 

seria seu tema. Ficou combinado que os coordenadores das mesas-

redondas se esforçarão para que seus convidados lhes entreguem os 

trabalhos em tempo hábil para poder remetê-los ao Professor José 

Pereira a fim de que possa publicá-los. Concordou-se que só poderi-
am fazer parte de uma mesa-redonda um mínimo de três participan-

tes e um máximo de cinco. A respeito das conferências, decidiu-se 

que elas serão sucessivas, e não simultâneas, como vinha ocorrendo. 

O Professor Afrânio Garcia disse que os membros do CiFEFiL tam-

bém poderiam fazer conferências, como os convidados externos. O 

Professor José Pereira respondeu que não havia inconveniente, desde 

que as conferências estivessem relacionadas ao tema central do Con-

gresso, que, neste caso, é pertinente à obra de Serafim da Silva Neto. 

Assim, o Professor Afrânio Garcia se propôs a apresentar uma confe-

rência sobre a polissemia na obra literária e o Professor Ruy Maga-

lhães prometeu apresentar uma conferência sobre as Fontes do Latim 
Vulgar. O Professor José Pereira informou que pretende reeditar a 

obra de Serafim da Silva Neto antes do Congresso. A Professora 

Cristina Alves sugeriu que para isso houvesse uma reunião extraor-

dinária específica. O Professor José Pereira esclareceu que já tinha 

tratado do assunto com diversas pessoas. Quanto às comunicações 

coordenadas, o Professor José Pereira propôs que só se apresentas-

sem no máximo sete grupos por dia. A seguir, entregou a cada um 

dos presentes um bloco com dez recibos cada um, para que todos 

pudessem receber inscrições para o V CNLF, adesão ao CiFEFiL, 

apresentação de trabalhos, etc. Ficou combinado o preço de quarenta 

reais (R$ 40,00) por trabalho apresentado e publicado. Em caso de 

um congressista apresentar mais de um trabalho, o pagamento será 
de oitenta reais (R$ 80,00), porém, se forem mais de dois, será feita 

uma seleção. Também ficou combinado que as palestras terão um 

tempo de duração um pouco maior do que as comunicações e que 

não estarão reunidas por temas, nem serão coordenadas. Sua duração 

será de aproximadamente trinta minutos (30min). O Professor Afrâ-
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nio Garcia disse que se não puder apresentar uma conferência, fará 

uma palestra intitulada Metalinguagem erótica. Os professores Amós 

Coêlho e Aileda de Mattos mostraram-se interessados em fazer pa-

lestras, porém ainda não dispunham dos títulos correspondentes. O 

Professor José Pereira esclareceu que se podia escolher entre confe-

rência e palestra. Informou também que tinha sido ampliado o núme-

ro de salas para minicursos e que estes podiam ser organizados por 

grupos. Os minicursos teriam a duração de quatro dias, de segunda a 

quinta –feira. Alguns dos presentes acharam que era muito tempo e 

concordou-se reduzir a carga horária em dez minutos diários. O Prof 

Afrânio Garcia disse que pretendia apresentar um minicurso sobre 
relativismo linguístico. O Professor Ruy Magalhães disse que, se 

possível, apresentaria um minicurso sobre procedimentos ecdóticos 

de textos medievais. O Professor Amós Coelho teve que se retirar às 

doze horas e a Professora Cristina Alves aplaudiu a decisão de se 

iniciar o Congresso no primeiro dia (segunda-feira) às dez horas da 

manhã. Na sexta-feira (dia do encerramento do Congresso), haverá 

uma reunião do CiFEFiL para avaliar os resultados, e, das dezesseis 

horas às dezessete horas e trinta minutos, será servido um coquetel. 

Voltou se, depois, a discutir o problema dos trabalhos dos congres-

sistas e ficou decidido que não seriam publicados nos Anais do Con-

gresso os trabalhos que não forem apresentados oralmente, assim 
como os que não obedecerem às normas amplamente divulgadas. Fi-

cou acertado também que os trabalhos seriam publicados em peque-

nos volumes (cadernos). Às doze horas e trinta minutos chegou o 

Professor Salatiel Ferreira Rodrigues e participou do que restava da 

reunião. Ficou acertado que, para receber o certificado de frequência, 

o congressista precisará ter pelo menos trinta por cento da frequência 

e que para isso se disporá de uma lista de chamada. Os professores 

Afrânio Garcia e Salatiel Ferreira comunicaram ao Professor José 

Pereira que ainda não tinham recebido seus certificados do congresso 

anterior. O Professor Salatiel Ferreira foi indicado para abrir uma 

conta no Banco do Brasil, em nome do Círculo Fluminense de Estu-

dos Filológicos e Linguísticos (CiFEFil). Este assunto ficou para ser 
decidido na próxima reunião. A seguir, foi indicada a Professora 

Cristina Alves para atuar, junto com o Professor José Pereira da Sil-

va na Coordenação Geral do Congresso. Além disso, foram distribu-

ídas algumas tarefas específicas na organização e realização do Con-

gresso aos membros presentes. Não havendo mais quem quisesse fa-
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zer uso da palavra, às quatorze horas, o Diretor-Presidente, Professor 

José Pereira deu por encerrada a reunião e, eu, Alfredo Maceira, 

Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada pelos professo-

res membros presentes. Rio de Janeiro, vinte e oito de outubro do 

ano dois mil. José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez, 

Afrânio da Silva Garcia, Amós Coêlho da Silva, Aileda de Mattos 

Oliveira 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil, re-

uniram se na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor 
José Pereira da Silva, às dez horas, os membros do Círculo Flumi-

nense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), em reunião 

ordinária, como estava programado. Estavam presentes os professo-

res membros José Pereira da Silva, Amós Coêlho da Silva, Antônio 

Leite Martins, Maria Lúcia Mexias Simon, Nataniel dos Santos Go-

mes, Cristina Alves de Brito, Vito César de Oliveira Manzolillo e 

Alfredo Maceira Rodríguez. Antes de dar por iniciada a reunião, al-

guns dos presentes fizeram pagamentos em cheque ao Professor José 

Pereira: a Professora Maria Lúcia Mexias pagou cinquenta reais (R$ 

40,00), correspondentes à sua anuidade do CiFEFiL para o ano de 

dois mil e um; o Professor Vito César de Oliveira pagou quarenta re-

ais (R$ 40,00) correspondentes à sua anuidade do CiFEFiL para o 
ano de dois mil e um e o Professor Alfredo Maceira pagou cento e 

dez reais (R$ 110,00) correspondentes à sua anuidade do CiFEFiL 

para o ano de dois mil e um, a sua inscrição no V Congresso Nacio-

nal de Linguística e Filologia e à apresentação de um trabalho nesse 

congresso, ainda sem título. Às dez horas e trinta minutos, o Diretor-

Presidente, Professor José Pereira da Silva, deu início à reunião e 

distribuiu a pauta correspondente. Distribuiu também os formulários 

aos interessados na participação da Semana de Letras na UERJ de 

São Gonçalo. O Professor Alfredo Maceira distribuiu o último núme-

ro de O Filólogo de Plantão. A seguir, a Professora Cristina Alves 

procedeu à leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por 
consenso. O Professor José Pereira informou aos presentes sobre o 

processo que, como Diretor-Presidente do CiFEFiL, lhe estava mo-

vendo um antigo encarregado da manutenção do domínio do CiFE-

Fil, www.filologia.org.br, chamado Estêvão. Este cidadão pleiteava 

uma indenização de (R$ 5.400,00) cinco mil e quatrocentos reais 

porque alegava danos morais. O Professor José Pereira informou que 

havia comparecido à audiência de conciliação e, apesar de estar com 

a razão, preferiu chegar a um acordo com o demandante porque se 

convenceu de que a continuação do processo seria muito desgastante 

para ambos. Assim, o processo ficou encerrado mediante o pagamen-

to de quinhentos reais (R$ 500,00). A Professora Cristina Alves pro-

http://www.filologia.org.br/
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pôs que o CiFEFiL ressarcisse o Professor José Pereira dessa impor-

tância, visto tratar-se de uma atitude em defesa da entidade. Todos os 

presentes aprovaram a proposição. A seguir, passou-se a tratar dos 

preparativos para o V Congresso Nacional de Linguística e Filologia. 

O Professor Vito César de Oliveira Manzolillo sugeriu que os confe-

rencistas que participassem do Congresso fossem apresentados ao 

público, fazendo breves referências a sua vida e obra. A Professora 

Cristina Alves aduziu que os conferencistas poderiam trazer um pe-

queno resumo escrito que pudesse ser lido ou memorizado pelo apre-

sentador. Todos concordaram com estas propostas. A seguir, o Pro-

fessor José Pereira propôs para o cargo de Diretor Financeiro do Ci-
FEFiL o Professor Amós Coêlho da Silva. Todos apoiaram a escolha 

e ele aceitou. Desta forma, o Professor Salatiel Ferreira Rodrigues fi-

cou como Vice-Diretor Financeiro. O Professor Vito César de Oli-

veira Manzolillo foi indicado para Vice-Diretor da Revista Philolo-

gus e aceitou o cargo. Desta forma, a Direção do Círculo Fluminense 

de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), para o biênio dois 

mil e um e dois mil e dois ficou assim constituída: Diretor-

Presidente: Professor Doutor José Pereira da Silva, Vice-Diretora: 

Professora Doutora Maria Lúcia Mexias Simon, Primeiro Secretário: 

Professor Doutor Alfredo Maceira Rodríguez, Segundo Secretário: 

Professor Doutor Ruy Magalhães de Araujo, Diretor de Relações 
Públicas: Professor Doutor Afrânio da Silva Garcia, Vice-Diretor de 

Relações Públicas: Professor Doutor Álvaro Alfredo Bragança Jú-

nior, Diretora Cultural: Professora Doutora Aileda de Mattos Olivei-

ra, Vice-Diretora Cultural: Professora Mestra Cristina Alves de Bri-

to, Diretor Financeiro: Professor Doutor Amós Coêlho da Silva, Vi-

ce-Diretor Financeiro: Professor Doutor Salatiel Ferreira Rodrigues, 

Diretor da Revista Philologus: Professor Nataniel dos Santos Gomes 

e Vice-Diretor da Revista Philologus: Professor Mestre Vito César 

de Oliveira Manzolillo. Esta Diretoria proposta foi imediatamente 

homologada. Seguindo a pauta da reunião, o Professor José Pereira 

iniciou a prestação de contas do CiFEFiL, do último biênio. Come-

çou informando que se tinham celebrado com sucesso o III e o IV 
Congressos Nacionais de Linguística e Filologia, assim como a VI 

Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos. Referiu-se também à 

edição dos Anais do III Congresso Nacional de Linguística e Filolo-

gia, que assim como os da IV Congresso, têm sido publicados em 

cadernos, procurando agrupar os trabalhos por temas. Quanto à Re-
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vista Philologus, informou que haviam sido publicados os números 

14, 15, 16, e 17, estando o número 18 prestes a sair. A seguir, refe-

riu-se à publicação, em formato de livro, das coleções da Revista 

Philologus, correspondentes aos anos de 1997 e de 1998. Prosse-

guindo, lembrou que nesse período foi criado o domínio 

www.filologia.org.br assim como o Grupo Virtual de Discussão Fi-

lologia com o site www.egroups.com/filologia, com o e-mail filolo-

gia@egroups.com. Esclareceu também que nesse biênio foi ampliada 

a Diretoria do CiFEFiL, de quatro (4) para doze (12) membros, as-

sim como, com a admissão de graduados, o CiFEFiL tinha consegui-

do quintuplicar o número de sócios. A seguir, os Diretores que se 
achavam presentes prestaram contas de suas atividades. O Professor 

Nataniel dos Santos, Diretor da Revista Philologus e a Professora 

Cristina Alves, Vice-Diretora Cultural. O Professor Vito César Oli-

veira propôs que os autores de trabalhos para a Revista Philologus 

após o título, nome do autor e sigla de sua instituição, passassem a 

apresentar um breve resumo do trabalho, de no máximo, cento e cin-

quenta (150) palavras, assim como algumas palavras-chaves (entre 

três e cinco). No demais, continuariam valendo as normas que já 

vêm sendo empregadas. A proposta foi discutida e aprovada. A se-

guir, o Professor José Pereira disse que era conveniente planejar jor-

nadas e outros encontros regionais que poderiam ser realizados em 
finais de semana e aconselhou que se fizesse divulgação dessas ati-

vidades nos Estados. Informou que já havia propostas para a realiza-

ção de uma Jornada de Filologia na Bahia e outra em Minas Gerais. 

Depois passou se a organizar o calendário das reuniões do CiFEFiL 

para o ano de dois mil e um. Concordou-se que as reuniões continu-

assem sendo realizadas aos sábados, a partir das dez horas, e que o 

local fosse divulgado com antecedência. O cronograma que foi pro-

posto para o ano de dois mil e um é o seguinte: Dia vinte e sete (27) 

de janeiro; dia dez (10) de março; dia vinte e um (21) de abril; dia 

dois (02) de junho; dia quatorze (14) de julho; dia trinta e um (31) de 

agosto; dia vinte (20) de outubro, e dia primeiro (01) de dezembro. 

Observação: A reunião do dia trinta e um (31) de agosto será realiza-
da após o encerramento do V Congresso Nacional de Linguística e 

Filologia. Como todos os presentes concordaram com o estabeleci-

mento do cronograma acima e não havendo mais assuntos para dis-

cutir, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da 

Silva deu por encerrada a reunião, e eu, Alfredo Maceira, Primeiro 

http://www.filologia.org.br/
http://www.egroups.com/filologia
mailto:filologia@egroups.com
mailto:filologia@egroups.com
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Secretário, lavrei esta Ata, que vai assinada pelos professores mem-

bros presentes. Rio de Janeiro, dezoito de novembro do ano dois mil. 

José Pereira da Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, Alfredo Maceira 

Rodríguez, Nataniel dos Santos Gomes, Vito César de Oliveira Man-

zolillo, Amós Coêlho da Silva 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

um, reuniram-se na residência do Diretor de Relações Públicas do 
CiFEFiL, Professor Afrânio da Silva Garcia, às dez horas, os mem-

bros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

(CiFEFiL), em reunião ordinária, como estava programado. Estavam 

presentes os professores membros Afrânio da Silva Garcia, Maria 

Lúcia Mexias Simon, Aileda de Mattos Oliveira, Amós Coêlho da 

Silva, Nataniel dos Santos Gomes, Vito César de Oliveira Manzolillo 

e Alfredo Maceira Rodríguez. Por achar-se ausente o Diretor-

Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, a Vice-

Presidente da entidade, Professora Maria Lúcia Mexias Simon assu-

miu a direção da reunião e, às dez horas e dez minutos, deu-a por 

iniciada, solicitando à Professora Aileda de Mattos que procedesse à 

leitura da ata da reunião anterior. Depois de lida, a ata foi aprovada 
por consenso. A seguir, pediu a palavra a Professora Aileda de Mat-

tos, Diretora Cultural, para dar conhecimento aos presentes dos en-

tendimentos que vinha mantendo, junto com a Professora Cristina 

Alves de Brito, Vice-Diretora Cultural, para a realização de um 

evento cultural no Rio de Janeiro, no mês de maio próximo, com a 

finalidade de despertar a atenção do público em geral e dos estudan-

tes em particular para a atualidade e importância da Filologia como 

disciplina de estudo, visto que parecia pairar a ideia de que era uma 

disciplina antiga e/ou ultrapassada. Todos os presentes aplaudiram a 

ideia e só se discutiu o nome do evento e a forma de realizá-lo. De-

pois de várias propostas para o nome, foi aprovada a do Professor 
Afrânio da Silva Garcia: Encontro Nacional com a Filologia. Resol-

veu-se também que seria realizado num lugar central da cidade, na 

segunda quinzena do mês de maio vindouro, quatro dias de uma se-

mana, das quatorze às dezoito horas. Concordou-se na apresentação 

de duas palestras cada dia, sendo uma proferida por um convidado e 

a outra por um membro do CiFEFiL. Citaram-se vários nomes que 

poderão ser convidados. Entre eles foram mencionados os professo-

res Evanildo Bechara, Emmanoel dos Santos, Leodegário de Ama-

rante Filho, Edwaldo Cafezeiro, Bruno Bassetto, Antônio Martins e 

outros. Dos membros do CiFEFiL foram mencionados José Pereira, 

Maria Lúcia Mexias, Afrânio da Silva, Nataniel dos Santos e Amós 
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Coêlho. A ideia da realização desse evento foi aprovada e elogiada 

por todos os presentes, sugerindo-se vários meios de divulgação. A 

Professora Aileda de Mattos mostrou uma carta enviada à Professora 

Leila Longo, assessora da Academia Brasileira de Letras, apoiando a 

iniciativa. A Professora Aileda de Mattos irá dando conhecimento 

dos preparativos do evento. A seguir, o Professor Afrânio da Silva 

opinou que as capas das publicações do CiFEFiL deveriam ser mais 

atrativas e mostrou um livro com uma capa que considerou mais ar-

tística. Todos concordaram com a diferença. A seguir, o Professor 

Amós Coêlho, Diretor Financeiro, informou que não pudera atuar na 

área financeira porque não conseguira entrar em contato com o Pro-
fessor Salatiel Ferreira Rodrigues, que ocupou anteriormente o car-

go. Prometeu comunicar-se com ele para que lhe passe os documen-

tos e informações pertinentes. O Professor Afrânio da Silva propôs a 

confecção e uso de uma carteirinha de identidade para os sócios do 

CiFEFiL, embora de início só fossem necessárias para os membros 

da Diretoria. Também lembrou que não se deve deixar nada para a 

última hora no que se refere ao V Congresso Nacional de Linguística 

e Filologia. Disse que ele já está atuando na parte que lhe compete. 

Às onze horas e cinquenta minutos, o Professor Nataniel dos Santos 

teve que se retirar. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a 

Vice-Diretora do CiFEFiL, Professora Maria Lúcia Mexias Simon, 
deu por encerrada a reunião às doze horas e cinco minutos, e eu, Al-

fredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, lavrei esta Ata que 

vai assinada pelos professores membros presentes. Rio de Janeiro, 

vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e um. José Pereira da Sil-

va, Alfredo Maceira Rodríguez, Amós Coêlho da Silva, Aileda de 

Mattos Oliveira, Maria Lúcia Mexias Simon, Vito César de Oliveira 

Manzolillo 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e um, reuni-

ram-se na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor 
José Pereira da Silva, às dez horas, os professores membros do Cír-

culo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), 

em reunião ordinária, como estava programado. Estavam presentes 

os professores José Pereira da Silva, Amós Coêlho da Silva, Aileda 

de Mattos Oliveira, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães 

de Araujo e Alfredo Maceira Rodríguez. Mais tarde chegaram as 

professoras Cristina Alves de Brito e Maria Lúcia Mexias Simon. O 

Professor José Pereira leu e comentou o Art. 5o do Estatuto do Ci-

FEFiL, que trata das funções de cada membro da Diretoria. Às dez 

horas e quinze minutos considerou aberta a reunião, solicitando à 

Professora Aileda de Mattos Oliveira que procedesse à leitura da ata 

da reunião anterior. Após a leitura, foi aconselhada a inclusão de 
uma ressalva referente a uma carta que constava como enviada a 

Professora Aileda de Mattos de Oliveira, quando na realidade ela ti-

nha sido a remetente. A ressalva foi escrita no ato ao pé da ata pelo 

redator, após o que foi aprovada e assinada pelos membros presentes. 

A seguir discutiu-se a realização do Encontro Nacional com a Filo-

logia, a ser realizado na Academia Brasileira de Letras nos dias vinte 

e um a vinte e cinco do próximo mês de maio. A Professora Aileda 

de Mattos Oliveira informou que tudo estava acertado, faltando ape-

nas saber o tema do Professor Bruno Fregni Bassetto. Ela combinou 

com a Professora Cristina Alves de Brito um encontro na semana se-

guinte para irem à Academia com a intenção de ali acertarem todos 
os detalhes. A preferência seria dada a um auditório menor porque 

não havia previsão do número de participantes e, caso não compare-

cerem muitos, não impressionaria mal um auditório muito grande 

com pouco público. Falou-se também das possibilidades da divulga-

ção do evento e se haveria serviço de cafezinho e água no intervalo 

das palestras. Também houve referência à possível distribuição de 

pastas. Alegou-se que, como não seriam abertas inscrições, não ha-

veria recursos para comprá-las. O Professor Álvaro Alfredo Bragan-

ça disse que poderiam ser doadas por alguma papelaria ou outra fir-

ma que quisesse fazer propaganda nelas. Ficou a critério das organi-

zadoras. A Professora Cristina Alves de Brito propôs que se publi-
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cassem as palestras proferidas no Encontro, no último número deste 

ano da Revista Philologus, mas o Professor José Pereira da Silva ob-

jetou que essa publicação na Revista ficaria cara e propôs a publica-

ção dessas palestras num suplemento virtual da Revista Philologus, 

com o que todos concordaram. O Professor Ruy Magalhães pergun-

tou ao Professor José Pereira pelo andamento da programação do V 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia. O Professor José Pe-

reira deu as informações pertinentes, apresentou o programa e disse 

que havia pouca coisa definida, por enquanto. Somente algumas con-

ferências estavam confirmadas, embora todas estivessem programa-

das.O Professor Ruy Magalhães informou sobre o andamento de sua 
mesa-redonda, sua conferência e suas demais apresentações. Ficou 

combinado que sua mesa-redonda teria lugar no dia vinte e sete de 

agosto, segunda-feira. A seguir falou-se da Jornada da Filologia, 

que se pretende realizar este ano na SUAM, evento do CiFEFil coor-

denado pelo Professor Nataniel dos Santos Gomes, que não se acha-

va presente mas que já tinha declarado seu interesse na coordenação. 

Foi proposto que este evento se realizasse no segundo semestre, no 

inicio do período letivo. Foi indicado o dia dez de agosto (sexta-

feira) ou o dia treze (segunda-feira). O tema da Jornada será Filolo-

gia: Implantação de uma política para o século XXI, com o que to-

dos concordaram, assim como concordaram com a proposta de que 
não se deveria prestar nenhuma homenagem nesse evento. A seguir, 

o Professor José Pereira submeteu à discussão a proposta feita na 

reunião anterior pelo Professor Afrânio da Silva Garcia sobre a con-

veniência de mudar as capas das publicações do CiFEFiL, por consi-

derá-las pouco atraentes. O assunto foi discutido pelos presentes e 

chegou-se à conclusão de que as capas devem permanecer como vêm 

sendo apresentadas até aqui porque já constituem uma marca carac-

terística das publicações do CiFEFiL, portanto não seria conveniente 

sua mudança. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, 

o Professor José Pereira da Silva deu por encerrada a reunião às doze 

horas e dez minutos e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Se-

cretário, redigi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes. 
Rio de Janeiro, dez de março do ano de dois mil e um. José Pereira 

da Silva, Aileda de Mattos Oliveira, Ruy Magalhães de Araujo, 

Amós Coêlho da Silva, Cristina Alves de Brito, Alfredo Maceira Ro-

dríguez, Maria Lúcia Mexias Simon, Álvaro Alfredo Bragança Jú-

nior. 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e um, 

reuniram-se na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Profes-
sor José Pereira da Silva, às dez horas, os professores membros do 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFE-

FiL), em reunião ordinária, como estava programado. Estavam pre-

sentes os professores José Pereira da Silva, Ruy Magalhães de Arau-

jo, Vito César de Oliveira Manzolillo, Aileda de Mattos Oliveira, 

Cristina Alves de Brito, Maria Lúcia Mexias Simon, Amós Coêlho 

da Silva, Nataniel dos Santos Gomes e Alfredo Maceira Rodríguez. 

O Professor José Pereira apresentou uma pauta provisória e às dez 

horas e quinze minutos declarou aberta a sessão. O Professor Vito 

César de Oliveira procedeu à leitura da ata da reunião anterior, que 

foi aprovada por consenso. A seguir, o Professor José Pereira referiu-

se à publicação da Revista Philologus, informando que o número de-
zoito, último do ano dois mil, contando com cento e quarenta pági-

nas e editado em cento e sessenta exemplares, já estava pronto para 

sua distribuição imediata. Informou também que o número dezenove 

já estava editorado, faltando apenas enviá-lo à gráfica. A seguir, dis-

cutiu-se a possibilidade da publicação dos textos que forem apresen-

tados no ENCONTRO NACIONAL COM A FILOLOGIA, em um 

suplemento da Revista Philologus, do número dezenove.  O Profes-

sor José Pereira deu a palavra à Professora Aileda de Mattos para 

que informasse sobre os preparativos desse encontro. Ela informou 

que talvez comparecessem mais pessoas ao Encontro do que antes se 

calculava, pois já tinha sido divulgado o evento pela Internet e por 
outros meios a universidades e a outras instituições, inclusive com as 

datas, horários e nomes dos palestrantes. Perguntou se algum dos 

presentes que pretendesse participar queria algum material. sugeriu 

também o registro em vídeo das atividades do Encontro, mas o Pro-

fessor José Pereira informou que haveria registro impresso. A Pro-

fessora Cristina Alves disse que se poderiam fazer fotografias. Con-

cordou-se com que só quatro pessoas que trabalhassem na organiza-

ção do evento recebessem crachás.  Continuando com a exposição, a 

Professora Aileda de Mattos informou que ela e a Professora Cristina 

Alves estavam tomando providências para que fosse servido cafezi-

nho aos participantes. Quanto à taxa de inscrição no Encontro, disse 
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que só será cobrado a quem quiser certificado e que as inscrições se-

rão feitas no local, nos dias do evento. A seguir, o Professor Nataniel 

dos Santos falou sobre a Semana de Estudos Filológicos e Linguísti-

cos na SUAM. Disse que voltará a ser realizado o antigo Congresso 

Nacional de Linguística e Literatura da SUAM, sendo ele assistente 

de coordenação do mesmo, pelo que a Semana de Estudos Filológi-

cos e Linguísticos poderia ser realizada junto com o referido Con-

gresso, que poderia constar de duas palestras por dia. Também in-

formou que poderia conseguir a realização dessa Semana no Campus 

da Penha da Universidade Estácio de Sá. Essa realização ocorreria na 

segunda quinzena de julho. Depois, passou-se a falar da realização 
da IV Jornada Nacional de Filologia. O Professor Nataniel dos San-

tos indicou o Campus Penha, da Universidade Estácio de Sá, mas o 

Professor José Pereira ponderou que este evento só deverá ser reali-

zado uma vez por ano em um Estado brasileiro. Faltava ainda definir 

a data da realização, pelo que ele mesmo propôs a segunda ou tercei-

ra semana de setembro, numa segunda ou sexta-feira, procurando um 

horário que facilitasse a participação dos visitantes de localidades 

distantes. Lembrou também que a Jornada só pode ter por tema a po-

lítica de desenvolvimento da Filologia. O Professor Ruy Magalhães 

sugeriu a realização da Semana no Campus Rebouças, mas o Profes-

sor Nataniel dos Santos respondeu que nesse local ele não poderia 
garantir a realização por não dispor de contatos nessa entidade. Ain-

da foram apresentadas outras propostas de local, contudo, nada ficou 

definido. A seguir, o Professor José Pereira informou sobre a edição 

de um CD-ROM com a publicação de todos os trabalhos publicados 

pelo CiFEFiL. Foi sugerido pelo Professor Amós Coêlho da Silva e 

aceito pelo Professor José Pereira a incumbência de providenciar 

ISBN para as publicações do CiFEFiL, e que assim passaria a contar 

em dobro a pontuação para o CNPq. Não havendo mais quem qui-

sesse fazer uso da palavra, o Professor José Pereira a Silva, Diretor-

Presidente do CiFEFiL, deu por encerrada a reunião às doze horas e 

trinta minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretá-

rio, redigi esta Ata, que vai assinada pelos professores membros pre-
sentes. Rio de Janeiro, 21 de abril de 2001. José Pereira da Silva, 

Vito César de Oliveira Manzolillo, Alfredo Maceira Rodríguez, 

Amós Coêlho da Silva. 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e um, reu-

niram-se na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor 
José Pereira da Silva, às dez horas, os professores membros do Cír-

culo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), 

em reunião ordinária, como estava programado. Estavam presentes 

os professores José Pereira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Jú-

nior, Vito César de Oliveira Manzolillo e Alfredo Maceira Rodrí-

guez. Às dez horas e quinze minutos, o Professor José Pereira deu 

por iniciada a reunião, apresentando a pauta da mesma. A seguir, o 

Professor Álvaro Alfredo Bragança justificou sua ausência a algumas 

reuniões anteriores e procedeu à leitura da ata da reunião anterior, a 

qual foi aprovada e assinada pelos membros presentes. A seguir fa-

lou-se do aproveitamento do ISBN da Revista Philologus na publica-

ção de um suplemento dos trabalhos apresentados pelos membros do 
CiFEFiL em seus eventos. O primeiro número desse suplemento 

prestará uma homenagem à Professora Fátima Grandin, falecida no 

dia três de maio de dois mil e um. O Professor José Pereira distribuiu 

aos presentes o número dezenove (19) da Revista Philologus, que já 

contém a primeira resenha. A propósito, informou sobre a nova se-

ção de resenhas da revista. Essas resenhas deverão conter mais de 

uma página, porém sem chegar a completar três. Aproveitou também 

para informar que os Cadernos dos trabalhos apresentados no IV 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia, de números seis (6), 

nove (9) e dez (10), acabavam de ser publicados. Os de números sete 

(7), oito (8) e onze (11) serão publicados em breve. Os de número 
um (1), dois (2), três (3), quatro (4) e cinco (5), já foram publicados e 

distribuídos durante a realização do IV Congresso. Continuando com 

as informações, o Professor José Pereira referiu-se ao andamento do 

material para o número vinte (20) da Revista Philologus. Disse que 

já dispunha dos textos para publicação, faltando apenas a revisão dos 

mesmos para o que estavam sendo enviados aos membros da Comis-

são Editorial. Aproveitou a oportunidade para mostrar aos presentes 

como se pode fazer a revisão no computador, o que facilita muito o 

trabalho dos revisores. Ficou combinado também que no número 

vinte, os textos já seriam precedidos de um resumo de até trezentas 

palavras, além de três, (3), palavras-chave, como havia sido decidido 
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em uma reunião anterior. O Professor José Pereira comunicou ainda 

que as inscrições de trabalhos para o V Congresso Nacional de Lin-

guística e Filologia ficavam prorrogadas até o dia dezessete de junho 

corrente, devido a problemas pessoais, que não lhe tinham permitido 

a presença constante na Coordenação, como tinha planejado. Contu-

do, os trabalhos devem chegar a seu endereço até esse dia, exceção 

feita para algum caso de demora comprovada do correio. A seguir, 

falou-se sobre a VI Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos, a 

ser realizada nos dias 9 a 12 do próximo mês de julho, na SUAM. O 

Professor José Pereira informou que já tinha saído o folder. Depois 

discutiu-se a realização da IV Jornada Brasileira de Filologia, a ser 
realizada no mês de setembro próximo. Foi dito que o Professor Na-

taniel dos Santos Gomes podia conseguir três campi para sua realiza-

ção, mas o local preferido pelos presentes foi o Colégio Pedro II, em 

sua unidade de São Cristóvão. O Professor José Pereira informou 

que na terceira e quarta semanas do mês de julho próximo terá lugar 

no campus do Rio Comprido da Universidade Estácio de Sá o Semi-

nário Superior de Língua Portuguesa, evento da responsabilidade da 

Academia Brasileira de Filologia. Foi enfatizada a importância do 

evento, assim como sua duração: duas semanas na parte da tarde. 

Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Professor 

José Pereira da Silva, Diretor-Presidente do CiFEFiL, deu por encer-
rada a reunião, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretá-

rio, redigi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes. Rio 

de Janeiro, dois de junho de dois mil e um. José Pereira da Silva, Al-

fredo Maceira Rodríguez, Vito César de Oliveira Manzolillo, Amós 

Coêlho da Silva 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e um, reuni-

ram-se, na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor 
José Pereira da Silva, os professores membros do Círculo Fluminen-

se de Estudos Filológicos e Linguísticos, como estava programado. 

Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Vito César 

de Oliveira Manzolillo, Ruy Araujo Magalhães,.Amós Coêlho da 

Silva, Nataniel dos Santos Gomes, Aileda de Mattos Oliveira e Ma-

ria Lúcia Mexias Simon. A reunião não se iniciou com a leitura da 

Ata da reunião anterior, pois a secretária ad hoc, Professora Maria 

Lúcia Mexias Simon, chegou um pouco atrasada. Iniciaram-se os 

trabalhos, portanto, com informações prestadas pelo Diretor-

Presidente a respeito da publicação de O filólogo no terceiro milênio 

(coletânea de trabalhos organizada por ele sobre a delimitação do 

papel da Filologia, à luz das novas profissões surgidas) e também a 
respeito da Revista Philologus, 20; Soletras, 1 e Idioma, 21. As pu-

blicações Soletras e Idioma, de responsabilidade da UERJ, estão 

abertas a quem deseje publicar trabalhos, com as normas de editora-

ção usuais, que são as mesmas da Revista Philologus. A respeito 

ainda da classificação das profissões, esclareceu o Professor José Pe-

reira que o Ministério do Trabalho e Emprego tinha o Departamento 

CBO 2000 (Classificação Brasileira de Ocupações) O Professor Na-

taniel dos Santos referiu-se à última Semana de Estudos Filológicos 

e Linguísticos, na SUAM, tendo considerado positivo o resultado da 

mesma, embora o número de participantes não ser considerado gran-

de (entre 20 e 30 participantes), o que talvez fosse devido ao horário 
e ao calendário de final de semestre. A essa altura, tendo chegado a 

secretária ad hoc, Professora Maria Lucia Mexias Simon, procedeu-

se à leitura da Ata da reunião anterior. Tendo sido constatado um pe-

queno engano quanto à data da última reunião, sugeriu-se deixar uma 

linha antes das assinaturas, para a retificação pelo próprio secretário 

que a redigiu. O Livro de Atas ficou com o Professor Amós para a 

abertura de uma conta bancária em nome do Círculo. A esse res-

peito, mencionaram-se outras entidades bancárias para essa mesma 

conta. Deu-se preferência ao Banco do Brasil, por atingir pratica-

mente todas as localidades no Brasil e muitas no exterior. Unanime-

mente, resolveu-se que a conta deve ser conjunta. Passou-se a falar a 
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respeito de publicações. O Diretor-Presidente esclareceu que os li-

vros tinham número de ISBN e os periódicos, número de ISSN. O 

Livro de Resumos tem ISSN. Quem fornece o ISBN é a Biblioteca 

Nacional e o ISSN o Ministério de Ciência e Tecnologia, o que re-

tarda o processo. Pode-se publicar em CD-ROM com as mesmas 

exigências e o mesmo reconhecimento. O CD-ROM geral, das publi-

cações do CiFEFiL, será considerado republicação. O Professor Na-

taniel dos Santos está contatando algumas entidades para sediar a 

próxima Jornada de Letras, sendo a mais cogitada, até o momento, o 

Colégio Pedro II, em São Cristóvão, que ainda não deu resposta de-

finitiva. Outros locais também estão sendo cogitados. Se ocorrerem 
dificuldades quanto ao local ou data da Jornada, pode haver alguma 

modificação. Em princípio, será numa sexta-feira ou num sábado, no 

mês de outubro, possivelmente, no dia vinte, das dez às dezessete ho-

ras. O objetivo da Jornada é sempre a política da Filologia. Já há três 

pessoas inscritas: os professores José Pereira da Silva, Amós Coêlho 

da Silva e Ruy Magalhães de Araujo. Lembrou-se que, nas próximas 

publicações, serão exigidos um resumo e palavras-chave, sem os 

quais não ocorrerá a publicação. Os presentes dividiram-se em dois 

grupos, um para a revisão da Programação do V Congresso e outro, 

as professoras Aileda de Mattos Oliveiras e Maria Lucia Mexias Si-

mon para revisão do Caderno de Resumos. Devido ao adiantado da 
hora, a Professora Aileda levou o Caderno de Resumos para terminar 

a revisão em sua casa, e o outro grupo ficou de voltar, em um dia da 

semana seguinte, à residência do Diretor-Presidente, para terminar a 

tarefa. A seguir, a reunião foi dada por encerrada e eu, Alfredo Ma-

ceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi a presente Ata, que vai 

assinada pelos membros presentes. Rio de Janeiro, quatorze de julho 

de dois mil e um. José Pereira da Silva , Alfredo Maceira Rodríguez, 

Amós Coêlho da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

um, reuniram-se no Laboratório de Línguas do Instituto de Letras da 
UERJ, às dezessete horas e trinta minutos, como estava programado, 

os professores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológi-

cos e Linguísticos (CiFEFiL), com a finalidade principal de avaliar o 

V Congresso Nacional de Linguística e Filologia, que acabava de ser 

encerrado nas dependências do Instituto de Letras da UERJ. Estavam 

presentes os professores José Pereira da Silva, Maria Lúcia Mexias 

Simon, Afrânio da Silva Garcia, Cristina Alves de Brito, Vito César 

de Oliveira Manzolillo, Alfredo Maceira Rodríguez, Hilma Pereira 

Ranauro, João Bortolanza, Ricardo Stavola Cavaliere, Bruno Fregni 

Bassetto, Joseph Ildefonso de Araújo e Nestor Dockhorn. O Diretor-

Presidente do CiFEFiL, Prof José Pereira da Silva, abriu a sessão e 

fez a apresentação de todos os participantes, visto que estavam pre-
sentes vários professores que não costumam frequentar as reuniões. 

A seguir, pediu a opinião dos presentes sobre os pontos fracos do 

Congresso recém encerrado. A Professora Cristina Alves de Brito fez 

sua avaliação e leu algumas anotações relacionadas com suas obser-

vações do andamento do Congresso. Foi dito que havia uma proposta 

em andamento com a finalidade de incluir o evento no calendário 

oficial do Instituto de Letras da UERJ, embora continuasse sendo de 

responsabilidade do CiFEFiL. O Instituto de Letras da UERJ conti-

nuaria sendo o local da realização do evento. O Professor João Bor-

tolanza concordou com a ideia e pediu para que se lutasse com a fi-

nalidade de restabelecer a Filologia e que este restabelecimento fosse 
endossado pela Universidade. O Professor Ricardo Stavola Cavaliere 

concordou e apoiou a ideia, assim como o fez o Professor Nestor, 

que também aproveitou a ocasião para elogiar a equipe que trabalhou 

no atendimento diário durante a realização do Congresso. O Profes-

sor José Pereira disse que se havia esquecido de convidar a Direção 

do Instituto de Letras para a Sessão de Abertura do Congresso. O 

Professor Bruno Fregni Bassetto disse que os alunos da UERJ deve-

riam participar mais no Congresso e que deveria haver mais propa-

ganda com essa finalidade. Propôs que lhes fosse cobrada uma taxa 

mínima para poderem participar. O Professor Afrânio Garcia apoiou 

essa ideia. O Professor Nestor disse que os minicursos tiveram pou-
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cos alunos. O Professor José Pereira lembrou que o Congresso era 

também de Linguística. A Professora Hilma Pereira Ranauro disse 

que havia muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Professor 

João Bortolanza disse que a maior parte dos participantes vinha ape-

nas para apresentar seus trabalhos e que se deveria cobrar taxa menor 

aos que vinham somente para assistir. O Professor José Pereira 

achou que quanto a isso parecia que todos estavam de acordo. O Pro-

fessor Afrânio Garcia disse que as atividades do Congresso nos pri-

meiras horas da manhã não eram muito frequentadas. Achou também 

que deveria haver uma sala na UERJ para realizar a reunião mensal 

do CiFEFiL, em vez de ser realizada na residência do Diretor-
Presidente. O Professor José Pereira informou que era preciso encer-

rar a reunião porque estava programada uma sessão na Academia 

Brasileira de Filologia para dar posse como Sócios Correspondentes 

da entidade a alguns dos professores presentes. Assim, às dezoito ho-

ras, a reunião foi encerrada e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Pri-

meiro Secretário, lavrei esta Ata, que vai assinada pelos professores 

membros presentes. Rio de Janeiro, trinta e um de agosto de dois mil 

e um. José Pereira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Al-

fredo Maceira Rodríguez, [Assinatura ilegível] 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e um, às 

nove horas, realizou-se na residência do Diretor-Presidente do Ci-
FEFiL, Professor José Pereira da Silva, a reunião extraordinária do 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. Esta reu-

nião não estava prevista no calendário, mas foi convocada com a fi-

nalidade principal de tratar da III Jornada Nacional de Filologia, a 

ser realizada na SUAM, no dia vinte e sete de outubro do presente 

ano. Estavam presentes os professores membros do CIFEFIL José 

Pereira da Silva, Aileda de Mattos Oliveira, Vito César de Oliveira 

Manzolillo, Nataniel dos Santos Gomes, Amós Coêlho da Silva e Al-

fredo Maceira Rodríguez. Às nove horas, o Professor José Pereira 

abriu a sessão e foram lidas e aprovadas as duas atas das últimas 

reuniões. A seguir, o Professor José Pereira da Silva apresentou o 

CD-ROM que está elaborando e que conterá os trabalhos publicados 
pelo CiFEFiL até o ano de dois mil. Disse que o nome de Almanaque 

CiFEFiL ainda era provisório, porém o título foi aprovado pelos pre-

sentes e será lançado na III Jornada Nacional de Filologia. Informou 

que o CD-ROM terá ISSN próprio. Informou também que estava 

preparando a edição em forma de livro da coletânea da Revista 

Philologus, 1999 e que logo deverá preparar também a correspon-

dente ao ano 2000. Entregou aos professores Vito César Manzolillo e 

Nataniel dos Santos Gomes as provas da coletânea 1999, para corre-

ção. Foi sugerido que deveria haver maior rigor na cobrança de anui-

dades, inscrições em eventos e publicação de trabalhos pelo CiFE-

FiL, pagamentos que constituem praticamente a única receita da en-
tidade e que, atualmente, a crescente percentagem de inadimplência 

vem pondo em risco a continuidade e pontualidade de atividades e 

publicações. Todos os presentes concordaram plenamente e foram 

apresentadas diversas sugestões de soluções possíveis para serem 

analisadas. Também foi sugerido que os alunos de graduação não 

deveriam participar de mesas-redondas, embora devessem ser esti-

mulados a participar em quase todas as outras atividades dos eventos 

realizados pelo CiFEFiL. O Professor Nataniel dos Santos Gomes in-

formou que estava envidando esforços para introduzir a disciplina de 

Filologia na grade curricular da Faculdade de Letras da SUAM. O 

Professor José Pereira referiu-se à proposta de criação de um grupo 
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de pesquisa de Filologia no DIRETÓRIO DOS GRUPOS DE 

PESQUISA DO BRASIL, inserido nos grupos de pesquisa do 

CNPC. A seguir solicitou ao Professor Nataniel dos Santos que rela-

cionasse os nomes dos participantes na III Jornada e os títulos dos 

trabalhos que pretendiam apresentar, contudo alguns títulos ainda 

eram provisórios e restava a dúvida do comparecimento do Professor 

Bruno Fregni Bassetto, por não ter sido possível comunicar-se com 

ele. A programação detalhada ficou para ser realizada posteriormente 

assim como a confecção de um cartaz para divulgar o evento. Não 

havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-

Presidente deu por encerrada a reunião, às onze horas, lembrando aos 
presentes que no próximo dia vinte de outubro será realizada a reuni-

ão ordinária que consta no calendário para essa data. Eu, Alfredo 

Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai as-

sinada pelos professores membros presentes. Rio de Janeiro, seis de 

outubro de dois mil e um. José Pereira da Silva, Vito César de Oli-

veira Manzolillo, Alfredo Maceira Rodríguez, Amós Coêlho da Silva 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA [QUARTA]  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e um, às 

dez horas, como estava previsto, reuniram-se na residência do Dire-
tor-Presidente si CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, os profes-

sores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lin-

guísticos (CiFEFiL). Estiveram presentes os professores José Pereira 

da Silva, Cristina Alves de Brito, Vito César de OliVeira Manzolillo, 

Amós Coêlho da Silva e Alfredo Maceira Rodríguez. Como choveu 

copiosamente durante toda a manhã, alguns membros que pretendi-

am comparecer não puderam fazê-lo, mas os presentes resolveram 

realizar assim mesmo a reunião, que foi iniciada um pouco mais tar-

de. Às dez horas e quinze minutos, o Diretor-Presidente deu por ini-

ciada a reunião, solicitando que fosse lida a ata da reunião anterior, 

que foi discutida e aprovada pelos presentes, com ressalva de que 

fosse feita a seguinte correção: Onde se lê ―pelos membros do CiFE-
FiL‖, leia-se ―trabalhos publicados pelo CiFEFiL‖. A correção foi 

feita e passou-se à discussão de outros itens. O Professor Amós Coê-

lho da Silva referiu-se a problemas que estava enfrentando no Banco 

do Brasil para abrir uma conta em nome do CiFEFiL. Prometeu con-

tinuar fazendo gestões com essa finalidade. A Professora Cristina 

Alves de Brito comentou sobre a busca que estava fazendo na Inter-

net a fim de obter informes sobre os grupos de pesquisa de Filologia 

existentes no Brasil, tema que pretendia apresentar na III Jornada 

Nacional de Filologia do dia vinte e sete de outubro (sábado seguin-

te) na SUAM. A seguir, o Professor José Pereira da Silva referiu-se 

ao andamento dos preparativos para a realização dessa Jornada e so-
licitou a colaboração e divulgação da mesma. Como ninguém mais 

quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente deu por encerrada 

a reunião às doze horas, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro 

Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada pelos membros presen-

tes. Rio de Janeiro, vinte de outubro de dois mil e um. José Pereira 

da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez, Cristina Alves de Brito, Amós 

Coêlho da Silva 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Ao primeiro dia de dezembro do ano de dois mil e um, às dez 

horas, como estava programado, reuniram-se na residência do Dire-
tor-Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, os pro-

fessores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pe-

reira da Silva, Cristina Alves de Brito, Maria Lúcia Mexias Simon, 

Amós Coêlho da Silva e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas e 

dez minutos, o Professor José Pereira da Silva deu por iniciada a 

reunião, solicitando à Professora Cristina Alves de Brito que proce-

desse à leitura da ata da reunião anterior. Após a leitura, a ata foi 

aprovada pelos presentes e o Professor José Pereira colocou em dis-

cussão a realização do calendário de reuniões ordinárias do CiFEFiL 

para todo o ano de dois mil e dois. Concordou-se em que poderiam 

ser convocadas reuniões extraordinárias, com pauta específica se for 
o caso, a critério da Diretoria. Quanto às reuniões ordinárias, deci-

diu-se que continuarão sendo realizadas aos sábados de manhã, po-

dendo variar a hora e o local, pelo que estes dados serão divulgados 

pela internet e por outros meios disponíveis na semana que antecede 

cada uma destas reuniões. Fixaram-se as seguintes datas para a reali-

zação das reuniões ordinárias no ano de dois mil e dois: dia dois (2) 

de março; dia quatro (4) de maio; dia seis (6) de julho; dia quatorze 

(14) de setembro; dia nove (9) de novembro. No dia trinta (30) de 

agosto, sexta-feira, data prevista para o encerramento do VI CNLF 

(Sexto Congresso Nacional de Linguística e Filologia), será realiza-

da, após o encerramento das atividades do Congresso, uma reunião 
com a finalidade de avaliar o desempenho do mesmo. Nessa reunião 

será eleita a nova Diretoria do CiFEFiL para o biênio dois mil e três 

– dois mil e quatro. Esta reunião será classificada de especial, pois 

não é especificamente extraordinária, visto que está programada e 

sua realização no encerramento desse evento já é tradicional. A se-

guir, passou-se ao item Publicações, conforme constava na pauta. O 

Professor José Pereira informou que já haviam sido publicados qua-

tro volumes correspondentes aos Anais do V CNLF (Quinto Con-

gresso Nacional de Linguística e Filologia) e que os cinco, ou talvez 

seis, restantes estão em vias de ser publicados. Informou que as pu-

blicações do CiFEFiL estão indexadas e que além da publicação im-
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pressa tradicional, é feita sua publicação virtual na internet, assim 

como a publicação digitalizada em CD-ROM. Referiu-se também ao 

Almanaque CiFEFiL, publicado em CD-ROM. O Almanaque CiFE-

FiL 2000, já está circulando e o correspondente a dois mil e um, sai-

rá no ano seguinte, como ocorre com todos os almanaques, visto tra-

tar-se de publicações anuais. Acrescentou que, além dos trabalhos 

dos sócios, também podem ser publicadas teses e dissertações, mes-

mo de não-sócios, desde que obedeçam às normas de editoração es-

tabelecidas. O Professor José Pereira colocou-se à disposição para as 

informações pertinentes. Continuando com as informações, ficamos 

sabendo que a Revista Philologus, número 21, já está preparada, fal-
tando apenas sua impressão e distribuição, enquanto já estão sendo 

recebidos os trabalhos a serem publicados nos números 22 e 23. A 

revista Soletras já está com o número dois (2) impresso e também es-

tá recebendo trabalhos para publicação para os números imediatos. 

Qualquer pessoa pode publicar trabalhos nesta revista, desde que os 

trabalhos sejam selecionados pelo conselho editorial da mesma. 

Também são publicados na internet. Aqui as normas para publicação 

são quase idênticas às da Revista Philologus. O último item da pauta 

referia-se a problemas contábeis do CiFEFiL. Os professores José 

Pereira e Amós Coêlho referiram-se a sua ida a uma agência do Ban-

co do Brasil para abrir uma conta corrente em nome do CiFEFiL. 
Pedida a presença do vice-Diretor Financeiro para assinar a ficha de 

abertura da conta, estamos aguardando a sua presença para relatar o 

que foi feito, pois não têm sido possível comunicar-se com ele por 

telefone. A seguir, o professor José Pereira referiu-se à difícil situa-

ção financeira da entidade, devido à inadimplência de grande parte 

dos sócios. Neste ponto, a Professora Cristina Alves propôs que os 

pagamentos das anuidades fossem feitos também por cheque nomi-

nal e cruzado, como mais uma opção de pagamento. . Foi proposta e 

aprovada uma anistia para os sócios que estão com mais de uma 

anuidade atrasada. Basta que paguem a anuidade de dois mil e um 

para que fiquem em dia. O Professor José Pereira entregou ao Dire-

tor Financeiro, Professor Amós Coêlho, a lista com o endereço dos 
sócios do CiFEFiL para que este rediga uma carta circular com as 

determinações da reunião de hoje e a envie com a finalidade de pro-

mover a cobrança. Não havendo mais assuntos na pauta nem quem 

mais quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Professor 

José Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião, às doze horas e 
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dez minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, 

redigi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes. Rio de 

Janeiro, primeiro de dezembro de dois mil e um. 
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ASSOCIADOS DO CIFEFIL EM 2001 

 

1. ABAETÉ ARY GRAZIANO MACHADO 

Rua Djalma Dutra 656 

Centro 

37950-000 – São Sebastião do Paraíso – MG 

(35) 531-7633  prompt@netspeedmg.com.br 

 

2. ADRIANA ZAVAGLIA 

Rua Cerro Corá, 914 / 917 

Alto da Lapa 

05061-100 – São Paulo — SP 

(11) 3021-5582  adrianaz@lpg.fclar.unesp.br 

 

3. ADRIANO DE SOUZA DIAS 

Rua Francisca Gomes, 45 

Fragoso 

25935-000 – Magé – RJ 

(21)9266-1866   adriano.com@ig.com.br 

 

4. AFRÂNIO DA SILVA GARCIA 

Rua Muniz Barreto, 330/502 

Botafogo 

22251-090 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 551-1413   garciaas@uol.com.br 

 

5. AILEDA DE MATTOS OLIVEIRA 

Rua Carvalho Alvim, 231/3 

Tijuca 

205010-100 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 752-4044   aileda@openlink.com.br 

 

6. AIRA SUZANA RIBEIRO MARTINS 

Rua Conde de Baependi, 23/604 

Flamengo 

22231-140 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 205-5291 
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7. ALCEBÍADES MARTINS ARÊAS 

Rua Gomes Lopes, 34-A, casa 04 

Santa Tereza 

20241-410 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 293-8032   amareas@ig.com.br 

 

8. ALESSANDRA ALMEIDA DA ROCHA 

Rua Veríssimo Machado, 255 

Rocha Miranda 

21545-060 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 372-8746 

 

9. ALFREDO MACEIRA RODRÍGUEZ 

Rua Brasilina, 34/204 

Cascadura 

21350-060 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 593-1960   alfredo.ntg@terra.com.br 

 

10. ÁLVARO ALFREDO BRAGANÇA JÚNIOR 

Rua Teixeira Júnior, 239 

São Cristóvão 

20921-400 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 580-0753   alvabrag@ruralrj.com.br 

 

11. AMÓS COÊLHO DA SILVA 

Rua Ramiro Magalhães, 352 

Engenho de Dentro 

20730-460 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 289-7734   amosc@novanet.com.br 

 

12. ANA CRÉLIA PENHA DIAS DOS SANTOS 

Av. Dezoito do Forte, 840, c/ 02 – sobrado 

Mutuá 

24460-000 – São Gonçalo – RJ 

(21) 605-7025  anacrelia@zipmail.com.br 

mailto:amareas@ig.com.br
mailto:alfredo.ntg@terra.com.br
mailto:alvabrag@ruralrj.com.br
mailto:amosc@novanet.com.br
mailto:anacrelia@zipmail.com.br
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13. ANDRÉ BEZERRA MEIRELES 

Rua Vitor Konder, 321 

Centro 

88015-400 – Florianópolis - SC 

(48) 324-0622 –  andremeireles_@hotmail.com 

 

14. ÂNGELA MARIA RIBEIRO FRANÇA 

Rua Lavandisca, 142 

Moema 

04515-010 – São Paulo - SP 

(11) 5051-8013  fax 5051-6746 

angela@netcomp.com.br 

15. ANTONIETA BURITI DE SOUZA 

Rua Duque de Caxias, 63 

Estação Experimental 

69912-300 – Rio Branco – AC 

(68) 227-2149 

 

16. ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA DE ANDRADE 

Rua Paulo Ernesto Heilborn, 106 

Jacarepaguá 

22715-490 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 446-5149 

 

17. ANTÔNIO HAUILA 

Av. Rainha Elizabeth, 540/606 

Copacabana 

22081-030 –  Rio de Janeiro – RJ 

(21) 262-6177   roseh@ism.com.br 

 

18. ANTÔNIO LEITE MARTINS 

Rua Heráclito Graça, 347, bl. IV, ap. 203 

Lins e Vasconcelos 

20725-080 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 596-3331 

mailto:andremeireles_@hotmail.com
mailto:angela@netcomp.com.br
mailto:roseh@ism.com.br
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19. ANTÓNIO PEDRO GIL HERNÁNDEZ 

Av. Peruleiro, 18 - 7.º esq.º 

Acrunha (Coruña) / Galiza 

Espanha 

981-27-06-04 

antoniogilhernandez@edu.aytolacoruna.es 

 

20. BELCHIOR CORNÉLIO DA SILVA 

Rua Grajaú, 174 

Grajaú 

20561-140 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 238-8326 

 

21. BRUNO FREGNI BASSETTO 

Rua Francisco Peres, 34/93 

06755-270 – Taboão da Serra – SP 

(11) 491-0802 

fax (11) 818-4848   bbassetto@mailcity.com 

 

22. CARLOS EDUARDO MENDES DE MORAES 

Rua Joves Gonçalves de Souza, 305 

Parque das Acácias 

19800-000 – Assis – SP 

(18) 324-1715   edmoraes@assis.unesp.br 

 

23. CARMEN LÚCIA DE CASTRO SAMPAIO 

Rua Visconde de Uruguai, 246 / 501 

Centro 

24030-072 - Niterói — RJ 

(21) 622-1541 

 

24. CASTELAR DE CARVALHO 

Rua Humaitá, 141 / 1003 

Humaitá 

22261-000 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 539-8723 

mailto:antoniogilhernandez@edu.aytolacoruna.es
mailto:bbassetto@mailcity.com
mailto:edmoraes@assis.unesp.br
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25. CEILA MARIA F. BATISTA BRANDÃO 

Rua Amoroso Costa, 229 

Tijuca 

20530-560 –  Rio de Janeiro –  RJ 

 (21) 572-1176   ceila@pjnet.com.br 

 

26. CÉLIA MARQUES TELLES 

Instituto de Letras (UFBA) 

Rua Barão de Geremoabo, s/n 

Campus Universitário de Ondina 

40170-290 – Salvador — BA 

(71) 235-3169   cmtelles@ufba.br 

 

27. CIDMAR TEODORO PAIS 

Rua Corinto, 431, ap. 124-A 

Vila Indiana 

05586-060 – São Paulo – SP 

(11) 3726-9072   ctpais@that.com.br 

 

28. CILENE DA CUNHA PEREIRA 

Rua Sambaíba, 380 apto. 704 

Leblon 

22450-140 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 259-9173  fax 511-3249  paulorp@domain.com.br 

 

29. CLAUDIA ZAVAGLIA 

Rua Nicoleta Stella Germano, 51 apto 303 

Jd Tabayacy 

13 561-090 – São Carlos – SP 

 

30. CLAUDIO CEZAR HENRIQUES 

Rua Pontes Correia, 101 / 302 

Tijuca 

20510-050 - Rio de Janeiro - RJ 

(21)571-0463 - claudioc@ax.apc.org 

mailto:ceila@pjnet.com.br
mailto:cmtelles@ufba.br
mailto:ctpais@that.com.br
mailto:paulorp@domain.com.br
mailto:claudioc@ax.apc.org
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31. CLEIDE EMÍLIA FAYE PEDROSA 

Rua Rafael de Aguiar, 411 

Suíssa 

49050-660 – Aracaju – SE 

(79) 211-8633   eliaspedrosa@uol.com.br 

 

32. CLEONICE BERARDINELLI SEROA DA MOTA 

Rua Sousa Lima, 185/201 

Copacabana 

22081-010 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 522-0429   clberar@marlin.com.br 

 

33. CLEUZA CECATO 

Rua Dr. Salvador de Maio, 81 

Jardim Botânico 

80215-350 – Curitiba - PR 

(41)9107-6275 – cleuza_c@bol.com.br 

 

34. CRISTIANE DE GUSMÃO 

Rua Marechal Taumaturgo, 15 

Alto 

25964-350 – Teresópolis — RJ 

(21) 642-4168 e 9641-2425 

 

35. CRISTINA ALVES DE BRITO 

Rua Marechal Mascarenhas de Morais, 129/701 

Copacabana 

22030-040 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 236-1831 crisalbri@aol.com 

 

36. CRISTINA MARIA TEIXEIRA MARTINHO 

Praça Xavier de Brito, 18/101 

Tijuca 

20530-520 - Rio de Janeiro - RJ 

(21)572-4929  cristina.martinho@uss.br 

mailto:eliaspedrosa@uol.com.br
mailto:clberar@marlin.com.br
mailto:cleuza_c@bol.com.br
mailto:crisalbri@aol.com
mailto:cristina.martinho@uss.br
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37. DARCÍLIA MARINDIR PINTO SIMÕES 

Rua Euzébio de Queirós, 5 

Barreto 

24410-160 – São Gonçalo – RJ 

(21) 622-2270   darcilia@uerj.br 

 

38. DENIZE ELENA GARCIA DA SILVA 

SHIS QL 20 – Conjunto 5, casa 8 

71650-155 – Brasília – DF 

(61) 366-2920   e   9965-1865   denize@solar.com.br 

 

39. ÉDIO ROBERTO MANFIO 

Vila Orestes 

19800-000 – Assis – SP 

edio@femanet.com.br 

 

40. EDISON LOURENÇO MOLINARI 

Rua Cardoso Quintão, 75 

Tomás Coelho 

21381-460 Rio de Janeiro  RJ 

(21) 599-9433 

 

41. EDNA DOS SANTOS OLIVEIRA 

Rua Tiradentes, 784-F 

Central 

68906-380 - Macapá - Amapá 

(96)9971-7387/224-3462   ednaoliveira@yahoo.com.br 

 

42. EDWALDO MACHADO CAFEZEIRO 

Praia do Flamengo, 100/501 

Flamengo 

22210-030 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 205-7405   cafezeiro@uol.com.br 

mailto:darcilia@uerj.br
mailto:denize@solar.com.br
mailto:edio@femanet.com.br
mailto:ednaoliveira@yahoo.com.br
mailto:cafezeiro@uol.com.br


ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 138 

43. ELIANA DA CUNHA LOPES 

Rua do Matoso, 125/332 

Tijuca 

20270-131 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 293-1490, 273-2848 e 450-2008 

elianacunha@aol.com 

 

44. ELIANE RODRIGUES DA COSTA VIANA 

Rua Capitão João Manoel, lote 5 

Porto Novo 

24436-450 – São Gonçalo – RJ 

(21) 724-0425   delive@urbi.com.br 

 

45. EMANOEL M. DA S. T. JOSÉ DOS SANTOS 

Praça Santos Dummont, 138/902 – Bloco A 

Gávea 

22470-060 –  Rio de Janeiro –  RJ 

(21) 274-8655; fax (21) 239-4452 

 

46. EMMANUEL MACEDO TAVARES 

Rua Tibagi, 499 

Bangu 

21820-270 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 331-9051 

 

47. EVANDRO EDUARDO FRANKLIN BRAGA 

Rua Rodrigo de Carvalho, 489 

Mutuá 

24460-440 – São Gonçalo – RJ 

(21) 712-0422 e 9165-7756 

 

48. EXPEDITO ELOISIO XIMENES 

Rua Joaquim Marques, 122 

São Geraldo 

60356-030 - FORTALEZA - CE 

(85)287-6817 e (88)412-0607  eloisio22@hotmail.com 

mailto:elianacunha@aol.com
mailto:delive@urbi.com.br
mailto:eloisio22@hotmail.com
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49. FERNANDO MONTEIRO DE BARROS 

Rua Marquês de Abrantes, 118/702 

Flamengo 

22230-061 - Rio de Janeiro – RJ 

(21) 551-5485  fmbrj@uol.com.br 

 

50. FLÁVIO DE AGUIAR BARBOSA 

Rua Conde de Bonfim, 540/504 bl. B 

Tijuca 

20520-055 - Rio de Janeiro – RJ 

(21) 208-2152   fabmels@domain.com.br 

 

51. FLÁVIO GARCIA 

Rua Barata Ribeiro, 90/712 

Copacabana 

22011-000 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 295-9663  (21) 9955-0602   flavgarc@rj.sol.com.br 

 

52. FLORA SIMONETTI COELHO 

Rua Pompeu Loureiro, 32/710 

Copacabana 

22061-000 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 236-3888   96354464   bresciaf@hotmail.com 

 

53. FRANCISCO ANTÔNIO DE VASCONCELOS 

Estrada de Belford Roxo, 1475 

Bom Pastor 

26110-260 – Belford Roxo – RJ 

(21) 661-2687 

 

54. FRANCISCO JOSÉ DE JESUS TOPA 

Rua Joaquim Oliveira Júnior, 45 

1.º Distrito 

4470-187 – Maia 

Portugal 

351(22) 941-6258   franciscotopa@mail.telepac.pt 

mailto:fmbrj@uol.com.br
mailto:fabmels@domain.com.br
mailto:flavgarc@rj.sol.com.br
mailto:bresciaf@hotmail.com
mailto:franciscotopa@mail.telepac.pt
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55. FRANCISCO VENCESLAU DOS SANTOS 

Rua Ângelo Agostini, 16/503 

Tijuca 

20521-290 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 254-0847   9976-4122   caetes@ccard.com.br 

 

56. GABRIELI PEREIRA BEZERRA 

Rua Caçu, nº 150, casa 217 Rua B 

Taquara – Jacarepaguá 

22710-070 – Rio de Janeiro – RJ 

(021) 342-1294 

gabrielibezerra@bol.com.br 

57. GERALDA DE OLIVEIRA SANTOS LIMA 

Rua Vinte e Oito, nº 28, conj. JK 

Jabotiana 

49096-210 – Aracaju – SE 

(79) 247-1889 

 

58. GERSON SILVA FERREIRA 

Rua General Góis Monteiro, 8 — Bl. F, ap. 902 

Botafogo 

22299-080 – Rio de Janeiro — RJ 

 

59. HELÊNIO FONSECA DE OLIVERIA 

Rua Gustavo Sampaio, 760/601 

Leme 

22010-010 - Rio de Janeiro – RJ 

(21) 275-0027 

helenio@openlik.com.br; helenio@hotmail.com 

 

60. HELOÍSA HELENA GOMES AVELAR 

Rua Carmela Dutra, 75 / 101 

Tijuca 

20520-080 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 567-5634 

mailto:caetes@ccard.com.br
mailto:gabrielibezerra@bol.com.br
mailto:helenio@openlik.com.br
mailto:helenio@hotmail.com
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61. HUMBERTO ZANARDO PETRELLI 

Rua Senador Vergueiro, 1184 

13.480-002 – Limeira – SP 

tel./fax: (19) 441.9065 

hzp@zaz.com.br  petrelli@hotmail.com 

 

62. IARA MARIA MACHADO SOARES 

Rua Dr. Motta Júnior, 1457 

Centro 

83005-170 - São José dos Pinhais - PR 

(41) 3989-217  soaresmlermen@aol.com.br 

 

63. ILMA NOGUEIRA MOTTA 

Rua Noronha Torrezão, 11/403 bl. A 

Santa Rosa 

24240-180 - Niterói -RJ 

(21) 710-1645 

 

64. IRENY CALDEIRA DE SOUZA OLIVEIRA 

Praça João Catoni, 361 

Centro 

39400-031 - Montes Claros - MG 

(38) 3221-9214  start@net.em.com.br 

 

65. IZA TEREZINHA GONÇALVES QUELHAS 

Rua Dionísio Erthal, 69, bl. 2, ap. 907 

Santa Rosa 

24240-020 - Niterói – RJ 

(21) 620-3931 (R. 344) 9945-6047 izaq@uerj.br 

 

66. JACQUELINE DE FÁTIMA DOS S. MORAIS 

Rua Intendente Cunha Menezes, 257 apt. 304 

Méier 

20720-060 - Rio de Janeiro – RJ 

(21)269 38 67  jacquemorais@zipmail.com.br 

mailto:hzp@zaz.com.br
mailto:petrelli@hotmail.com
mailto:soaresmlermen@aol.com.br
mailto:start@net.em.com.br
mailto:izaq@uerj.br
mailto:jacquemorais@zipmail.com.br
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67. JAQUELINE DE MEDEIROS BRAND 

Rua Pouso Alegre, 95 

Cascatinha 

25.710-310 – Petrópolis – RJ 

(24) 242 0231  brand@compuland.com.br 

 

68. JAYME CÉLIO FURTADO DOS SANTOS 

Rua Ernesto de Souza, 65 / bl. E, Apt. 301 

Andaraí 

20510-360 – Rio de Janeiro RJ 

288 3462 

jaycelio@acd.ufrj.br 

 

69. JOÃO BITTENCOURT DE OLIVEIRA 

Rua Tessália, 291 

Vila da Penha 

21210-120 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 481-4733 

 

70. JOÃO BORTOLANZA 

Rua Toshinobu Katayama, 1554 

Vila Planalto 

79826-110 – Dourados – MS 

(67) 423-3449  jbortolanza@uol.com.br 

 

71. JOÃO ROBERTO INÁCIO RIBEIRO 

Rua Hilda Castilho de A. Garcia, 60 

Jardim Europa 

19800-000 – Assis – SP 

(18) 975.6012   edmoraes@assis.unesp.br 

 

72. JOAQUIM DA COSTA BARROS 

Rua Ator Fregolente, 185 

Independência 

26700-000 – Mendes – RJ 

mailto:brand@compuland.com.br
mailto:jaycelio@acd.ufrj.br
mailto:jbortolanza@uol.com.br
mailto:edmoraes@assis.unesp.br
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73. JOCINEY RODRIGUES DOS SANTOS 

Rua Borges de Medeiros, 149 

Boaçu 

24465-200 – São Gonçalo – RJ 

jociney@acd.ufrj.br 

 

74. JOSÉ JERÔNIMO DE MORAIS 

Av. Juracy Magalhães 913 

Ponto Central 

440250-260 – Feira de Santana – BA 

(75) 625 5683   grizmor@uefs.br 

 

75. JOSÉ LEMOS MONTEIRO 

Av. Rui Barbosa, 639/901 

Meireles 

60.115-220  Fortaleza  CE 

(85) 261-5456   jolemos@ufc.br 

 

76. JOSÉ PASSINI 

Rua Mons. Gustavo Freire, 99/6 

36016-470 – Juiz de Fora – MG 

(32) 232-3044 

 

77. JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

Rua Visconde de Niterói, 512/97 

Mangueira 

20943-000 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 569-0276    pereira@uerj.br 

 

78. JOSÉ SIMÃO DA SILVA SOBRINHO 

Av. Mário Palmas, 751 

Ribeirão do Lipa 

78040-640 – Cuiabá – MT 

(65) 621-5804   joses.drtmt@mte.gov.br 

mailto:jociney@acd.ufrj.br
mailto:grizmor@uefs.br
mailto:jolemos@ufc.br
mailto:pereira@uerj.br
mailto:joses.drtmt@mte.gov.br
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79. JOSENIR ALCÂNTARA DE OLIVEIRA 

Rua Érica Mota, 960 

Parquelândia 

60000-000 – Fortaleza – CE 

(85) 243-6446  mestrejao@uol.com.br 

 

80. JOSEPH ILDEFONSO DE ARAÚJO 

Travessa Beltrão,  nº 166, bl. B, ap. 207 

Santa Rosa 

24241-260  Niterói - RJ 

(31) 3891-3393  joseph@buynet.com.br 

 

81. LEODEGÁRIO A. DE AZEVEDO FILHO 

Av. Epitácio Pessoa, 2094/102 

Lagoa 

22471-000 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 522-5155   leodegario@openlink.com.br 

 

82. LÍCIA HEINE 

Rua Des. Oscar Dantas, 77, Apto. 301 

Graça 

40.150-260 – Salvador – BA 

(71) 245-0062   heine@ufba.br 

 

83. LUANA DOS SANTOS CASTRO 

Rua São José, nº 107 

São Caetano 

45600 000 - Itabuna - BA 

(73) 617-3161   pulchra@uol.com.br 

 

84. LÚCIA VALÉRIA DO NASCIMENTO 

Rua do Amparo, 172 

Centro 

39100-000 – Diamantina – MG 

038- 5312307   lucia@dnet.br 

mailto:mestrejao@uol.com.br
mailto:joseph@buynet.com.br
mailto:leodegario@openlink.com.br
mailto:heine@ufba.br
mailto:pulchra@uol.com.br
mailto:lucia@dnet.br
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85. LUÍS CLÁUDIO DALLIER SALDANHA 

R. Argentina, 360 

Nova Estância 

13566 600 – São Carlos –SP 

(16) 261-3217 e 9986-3507   dallier@uol.com.br 

 

86. LUIZ ANTÔNIO MARCHUSCHI 

Rua Samuel Farias, 75, apto. 1101 

Casa Forte 

52060-430 – Recife – PE 

(81)441-7407 

lumarc@npd.ufpe.br  lumarc@elogica.com.br 

 

87. LUIZ CARLOS DE ARAUJO 

Caixa Postal 190 (CEP 37701-970) 

Rua Guaporé, 90 

Jardim dos Estados 

37701-057 – Poços de Caldas – MG 

(35)721-9124   lcaraujo@gatnet.com.br 

 

88. LUIZ CARLOS FERNANDES 

R.Manuel J Correia 139 

Santa Rita 

86072-190 – Londrina – PR 

(43)328-8868 

lucarfer@sercomtel.com.br 

 

89. MARIA ALICE PIRES C. DE AGUIAR 

Rua Coronel Moreira César, 129/101 

Icaraí 

24230-050 - Niterói – RJ 

(21) 710-9504  e 99797913 

aguiarma@nitnet.com.br 

 

90. MARIA APARECIDA BARBOSA PAIS 

Rua Corinto, 431, ap. 124-A 

Vila Indiana 

05586-060 – São Paulo – SP 

91. (11) 3726-9072  mabarbosa@that.com.br 

mailto:dallier@uol.com.br
mailto:lumarc@npd.ufpe.br
mailto:lumarc@elogica.com.br
mailto:lcaraujo@gatnet.com.br
mailto:lucarfer@sercomtel.com.br
mailto:aguiarma@nitnet.com.br
mailto:mabarbosa@that.com.br
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92. MARIA CECÍLIA DE MAGALHÃES MOLLICA 

Rua Marquês de São Vicente, 512/403 

Gávea 

22451-040 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 294-4883  fax (21) 270-3751  peul@letras.ufrj.br 

 

93. MARIA DA GRAÇA PEREIRA G. CORRÊA 

Rua Dunas, 43 – Edifício Gabriel, ap. 303 

Calhau 

65.070 – São Luís - MA 

(98) 235-3581 

 

94. MARIA GERALDA DE MIRANDA 

Rua Moranga, 15/104, BLOCO A 

Campo Grande 

23059-150 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 384-3332 e (21) 9649-9150 

catac@sol.com.br 

 

95. MARIA INEZ SILVA QUEIROZ 

Rua  H, nº 20, Q. 10, c/ 10 – Parque Shalon 

Olho d’Água 

65030-670 – São Luís – MA 

(98)226-2407   ines_queiroz@bemnet.com.br 

 

96. MARIA JUSSARA ABRAÇADO DE ALMEIDA 

Rua Mariz e Barros, 358/403 

Icaraí 

24220-121 – Niterói – RJ 

(21) 611-0210   jussara@nit.mtecnet.com.br 

 

97. MARIA LUCI DE MESQUITA PRESTES 

Rua 9, Setor 3, Quadra H, No. 557 

Costa e Silva 

91150-060 – Porto Alegre – RS 

(51) 340-6845   malupre@zaz.com.br 

mailto:peul@letras.ufrj.br
mailto:catac@sol.com.br
mailto:ines_queiroz@bemnet.com.br
mailto:jussara@nit.mtecnet.com.br
mailto:malupre@zaz.com.br
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98. MARIA LÚCIA MEXIAS SIMON 

Praia de Botafogo, 340 

Botafogo 

22252-970 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 552-0394 e (24) 471-1770 

maria-mexias@olimpo.com.br 

99. MARIA LUIZA DE CARVALHO CRUZ 

Av. Princesa Isabel, 500 - ap.903 

Copacabana 

22011-010 – Rio de Janeiro – RJ 

(21)546.6463   E-mail: luizacr@mandic.com.br 

 

100. MARIA T. F. I. DE SULIMA ARCZYNSKA 

Rua São Clemente, 127, bl. B, apto. 712 

Botafogo 

22260-001 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 266-6481 e (21) 552-9461 

 

101. MARIA THEREZA REDIG DE CAMPOS BARROCAS 

Rua Pinheiro Machado, 25/407 

Laranjeiras 

22231-090 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 552-9461 

 

102. MARIA VERÔNICA SILVA VILARIÑO AGUILERA 

Rua Professor Gabizo, 127 / 301 

Tijuca 

20271-061 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 264-2865  mvero@unisys.com.br 

 

103. MARIA VICENTINA DE PAULA DO A. DICK 

Rua Prof. Arthur Ramos, 204 / 82 

Jardim Europa 

01454-010 – São Paulo - SP 

(11) 210-9140  fax (11) 818-4614   mariade@usp.br 

mailto:maria-mexias@olimpo.com.br
mailto:luizacr@mandic.com.br
mailto:mvero@unisys.com.br
mailto:mariade@usp.br
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104. MARIÂNGELA RIOS DE OLIVEIRA 

Rua Manuel Murtinho, 219, c/ 4, ap. 201 

Piedade 

21380-260 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 596-2294   mariangela-rios@uol.com.br 

 

105. MARILUCI  NOVAES 

Rua Visconde de Pirajá, 455 apto. 804 

Ipanema 

22410-003 - Rio de Janeiro - RJ 

(21) 512-0680  mnovaes@rio.nutecnet.com.br 

 

106. MÁRIO EDUARDO VIARO 

Rua Bela Cintra, 283 /11 

Cerqueira César 

01415-000 – São Paulo – SP 

(11) 3120-3312 

maeviaro@usp.br   maeviaro@mailcity.com 

 

107. MARÍSIA TEIXEIRA CARNEIRO 

Rua Miguel  Lemos, 118 / 902 

Copacabana 

22071-000 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 235-7974  marisia@esquadro.com.br 

 

108. MATILDES DEMÉTRIO DOS SANTOS 

Rua Dias da Rocha, 9 / 403 

Copacabana 

22051-020 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 256-1984 e (21) 547-2997 

 

109. MAURÍCIO PEDRO DA SILVA 

Rua Gastão do Rego Monteiro, 666/44 

05594-030 – São Paulo - SP 

maurisil@uol.com.br 

mailto:mariangela-rios@uol.com.br
mailto:mnovaes@rio.nutecnet.com.br
mailto:maeviaro@usp.br
mailto:maeviaro@mailcity.com
mailto:marisia@esquadro.com.br
mailto:maurisil@uol.com.br
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110. MAXIMIANO DE CARVALHO E SILVA 

Rua Mariz e Barros, 923/604 

Tijuca 

20270-004 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 569-6518   maxicarv@vento.com.br 

 

111. MEIRE MARA COELHO NOGUEIRA 

Rua Reduzina Marques, 10 / 301 

Centro 

35680-025 – Itaúna – MG 

ralney@nwnet.com.br 

 

112. MIRIAN THEREZINHA DA MATTA MACHADO 

Rua Visconde de Pirajá, 243/803 

Ipanema 

22410-001 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 522-8881  mirian@rio.com.br 

 

113. NANCI ROMERO 

Av Vital Brasil, 935 

Vila João Romero 

08557-000 - Poá - SP 

(011)4636-7574 

nanci@virgilio.it 

 

114. NATANIEL DOS SANTOS GOMES 

Rua Humaitá, 258/805 

Humaitá 

22261-001 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 527-9420  e  9158-1543  nat@acd.ufrj.br 

 

115. NESTOR DOCKHORN 

Rua Quatro, nº. 38 

Barreira Cravo 

27285-630 – Volta Redonda – RJ 

(24) 346-6474  nestor.co@uol.com.br 

mailto:maxicarv@vento.com.br
mailto:ralney@nwnet.com.br
mailto:mirian@rio.com.br
mailto:nanci@virgilio.it
mailto:nat@acd.ufrj.br
mailto:nestor.co@uol.com.br
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116. NÍCIA RIBAS D’ÁVILA 

Caixa Postal 060 

Três Barras 

13930-000 – Santos – SP 

(19) 892-3159  niciadav@clic-in.com.br 

 

117. NICOLETA SIGNORELA CASSANO SANTOS 

Rua Benício de Abreu, 73/202 

Engenho de Dentro 

20755-290 - Rio de Janeiro - RJ 

(21) 269-8357 

 

118. PAULO HENRIQUE  DUQUE 

Rua Projetada A, 61 

Fátima 

27600 000 – Valença 

024 452 2970  henrique@stargateway.com.br 

 

119. PAULO ROBERTO GENTIL LEAL 

Rua  São Luís Gonzaga, 730/202 

São Cristóvão 

20910-060 - Rio de Janeiro - RJ 

(21) 25895306 - colbrasileiro@.com.br 

 

120. RAQUEL GUIMARÃES R. COSTA 

Rua das Laranjeiras, 192/201 

Laranjeiras 

22240-001 – Rio de Janeiro — RJ 

 

121. RICARDO HIROYUKI SHIBATA 

Rua Marquês de Três Rios, 242 / 53 

Botafogo 

13020-030 – Campinas – SP 

 

122. RICARDO TUPINIQUIM RAMOS 

Av. Tiradentes, 90-B, bl. D/111 

40440-002 – Salvador – BA 

(71) 314-0196 e (71) 611-3950  tupinikim@ig.com.br 

mailto:niciadav@clic-in.com.br
mailto:henrique@stargateway.com.br
mailto:colbrasileiro@.com.br
mailto:tupinikim@ig.com.br
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123. RINALDO JOSÉ DE ANDRADE BRANDÃO 

Rua Luzia Pedrosa, 1512 

Cristo Redentor 

58071-530 – João Pessoa - PB 

(83)231-2405 - rinajab@terra.com.br 

 

124. RIVALDO CAPISTRANO DE S. JÚNIOR 

Caixa Postal 9021 

Campus Universitário 

29060-973 - Vitória - ES 

(27) 222-8990  riva@escelsa.com.br 

 

125. ROLF KEMMLER 

Liststr. 18 

D-72810 – Gomaringen 

Baden-Wuerttemberg 

Alemanha 

+49 7072 921900  kemmler@bigfoot.com 

 

126. ROSALVO DO VALE 

Rua Alfredo Pinto, 33/801 

Tijuca 

20520-000 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 204-24-55 e 204-2359 

 

127. ROSANE MARINS DE MENEZES 

Av. Presidente Kennedy, 333, bl. 03, ap. 405 

Centro 

24445-000 – São Gonçalo – RJ 

(21) 712-5269  gabibiel@urbi.com.br 

 

128. ROSÂNGELA MARIA COUTO 

Rua Hylio Foresti,51 

Vila Martins 

37010-240 – Varginha – MG 

(35) 221-7057  rosangela-fafi@fepesmig.com.br 

mailto:rinajab@terra.com.br
mailto:riva@escelsa.com.br
mailto:kemmler@bigfoot.com
mailto:gabibiel@urbi.com.br
mailto:rosangela-fafi@fepesmig.com.br
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129. ROSAURA DE BARROS BAIÃO 

Av. Lusitânia, 142 

Penha 

21011-630 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 280-1488; 9612-4502 

 

130. ROSEMARA STAUB DE BARROS ZAGO 

Rua Monte Alegre, 233 / 22 

Perdizes 

05014-000 – São Paulo – SP 

(11) 262-6598  szago@uol.com.br 

 

131. RUY MAGALHÃES DE ARAUJO 

Rua Marquês de Abrantes, 82/801 

Flamengo 

22230-030 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 552-2068, 552-1968   (24) 9988-1822 

ruyaraujo@aol.com.br 

 

132. RUY MONTEIRO 

Av. Portugal, 356/401 

Valparaíso 

25655-370 – Petrópolis – RJ 

(24) 237-6898 e 237-6062  ruymonteiro@bol.com.br 

 

133. SALATIEL FERREIRA RODRIGUES 

Rua Maia de Lacerda, 222/801 

Estácio 

20250-000 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 273-9899 

 

134. SALVINE MACIEL 

Rua minas gerais, 428, 108B 

Pacaembu 

01244-011 – São Paulo – SP 

(11) 3178-4545  salvine@zipmail.com.br 

mailto:szago@uol.com.br
mailto:ruyaraujo@aol.com.br
mailto:ruymonteiro@bol.com.br
mailto:salvine@zipmail.com.br
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135. SANDRA MEDEIROS VIEIRA GOMES 

Rua Soares Cabral, n 55 - apto 201 

Laranjeiras 

22240-070 - Rio de Janeiro - RJ 

(21) 553-7116  sanmed@rj.sol.com.br 

 

136. SEBASTIANA MELO DO AMARAL 

Rua General Severiano, 76 / 503  Bl. 1 

Botafogo 

22290-040  Rio de Janeiro  RJ 

(21) 275-7130 e 99622440  sebastianamelo@bol.com.br 

 

137. SÍLVIO RIBEIRO DA SILVA 

Caixa Postal, 31 

Centro 

75800-000 – Jataí – GO 

(62) 631-7225  ssilva@jatainet.com.br 

 

138. SÔNIA MARIA VAN DIJCK LIMA 

Rua José Antônio Coelho, 300/215 – D 

Vila Mariana 

04011-060 – São Paulo – SP 

dijck@plugnet.com.br  dijck@netwaybbs.com.br 

 

139. TÁRCIO SALDANHA PEREIRA 

Estrada Velha da Pavuna, 4539 Bl. 13, apto.307 

Inhaúma 

20765-171 – Rio de Janeiro — RJ 

 

140. VALÉRIA GIL CONDÉ 

Av. Lacerda Franco, 1833 / 12 

Aclimação 

01536-001 – São Paulo – SP 

(11) 573-7061  vgconde@mailcity.com 

mailto:sanmed@rj.sol.com.br
mailto:sebastianamelo@bol.com.br
mailto:ssilva@jatainet.com.br
mailto:dijck@plugnet.com.br
mailto:dijck@netwaybbs.com.br
mailto:vgconde@mailcity.com
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141. VANDA DE OLIVEIRA BITTENCOURT 

Rua Quintiliano Silva, 123 

Santo Antônio 

30350-040 – Belo Horizonte — MG 

(31) 342-2826   posletras@pucminas.br 

 

142. VANDERCI DE ANDRADE AGUILERA 

Rua Capitão Vicente Januzzi Filho, 62 

D. Ático 

86061-110 – Londrina – PR 

(43) 348-0149   aguilera@sercomtel.com.br 

 

143. VICENTE DE PAULA DA SILVA MARTINS 

Rua 103, casa 40, terceira etapa 

José Walter 

60751-150 - Fortaleza - CE 

(085)291-3192 –  vicente.martins@uol.com.br 

 

144. VITO CÉSAR DE OLIVEIRA MANZOLILLO 

Rua Carolina Santos, 173 / 202 

Méier 

20720-310 – Rio de Janeiro — RJ 

(21) 241-3183 

 

145. WALMÍRIO ERONIDES MACEDO 

Rua Borges de Castro, 540/02 

Condomínio Interlagos de Itaúna 

Barra da Tijuca 

22793-320 – Rio de Janeiro – RJ 

(21) 325-1876  walmirio@uol.com.br 

 

146. ZARA PEIXOTO VIEIRA 

Rua Agostinho Rodrigues Filho, 410/41 

Vila Clementina 

04026-040 – São Paulo – SP 

(11) 5084-3279  maza.tln@terra.com.br 

mailto:posletras@pucminas.br
mailto:aguilera@sercomtel.com.br
mailto:vicente.martins@uol.com.br
mailto:walmirio@uol.com.br
mailto:maza.tln@terra.com.br


de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 155 

147. ZENY DUARTE DE M. M. DOS SANTOS 

Rua Marechal Floriano, 07, Apto. 302 

Canela 

40.110-100 – Salvador – BA 

(71) 235-5242   zenyds@ufba.br 

mailto:zenyds@ufba.br
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e 

dois, às nove horas, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente 

do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os professores membros do 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFE-

FiL). Esta reunião não estava programada no calendário das reuniões 

ordinárias da entidade, mas, como na última reunião do dia dois de 

março próximo passado não houve tempo para tratar da preparação 

para o VI Congresso Nacional de Linguística e Filologia, ficou pro-

gramada a reunião que agora é realizada. Estavam presentes os pro-

fessores José Pereira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Ai-
leda de Mattos Oliveira, Cristina Alves de Brito, Amós Coêlho da 

Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ilma Nogueira Motta, Flávia 

da Silva Pires e Alfredo Maceira Rodríguez. Às nove horas e quinze 

minutos, o Prof. José Pereira deu por iniciada a reunião, solicitando à 

Profa. Cristina Alves que procedesse à leitura da ata da reunião ante-

rior. A ata foi aprovada pelos presentes e, a seguir, o Prof. José Pe-

reira passou a referir-se ao VI Congresso Nacional de Linguística e 

Filologia, informando que, a partir do presente ano, o Congresso Na-

cional de Linguística e Filologia do CiFEFiL passa a fazer parte do 

calendário anual regular de eventos do Instituto de Letras da UERJ, 

portanto sempre será realizado naquele local. O Prof. José Pereira 
continuou informando sobre os conferencistas que participarão desse 

VI Congresso: a abertura será dirigida pela Diretora do Instituto de 

Letras da UERJ, Profa. Maria Aparecida de Andrade Salgueiro, ca-

bendo a abertura acadêmica à Profa. Cilene da Cunha Pereira. Al-

guns conferencistas convidados já confirmaram sua presença, en-

quanto de outros ainda se espera confirmação. Foram indicados al-

guns nomes para possível convite para proferir conferências, caso al-

guns dos convidados não confirmem sua participação. O Prof. José 

Pereira informou que ele já havia começado a divulgação do VI 

Congresso pela internet e por meio de cartazes. Disse que enviaria 

cerca de seiscentas correspondências postais com cartazes e prospec-

tos e que também estava enviando correspondência virtual para as 
entidades e grupos dos quais dispunha de endereço. Disse também 

que estava fazendo algumas modificações e correções nos prospectos 
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do Congresso e que os pagamentos ao CiFEFiL já podem ser feitos 

diretamente na conta número 13336-1, Agência 0658 do Banco do 

Brasil, Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. O 

Prof. Álvaro Alfredo Bragança perguntou ao Prof. José Pereira por-

que tinha fundido as duas comissões do Congresso (organizadora e 

executiva) em uma só, pois lhe parecia que havia ambiguidade. O 

Prof. José Pereira esclareceu o motivo informando que essa divisão 

não se tinha mostrado necessária no passado por isso achara por bem 

não especificar. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança disse que não gos-

taria de permanecer no departamento de Relações Públicas e o Prof. 

José Pereira esclareceu que tanto o Prof. Álvaro Alfredo Bragança 
como o Prof. Afrânio Garcia deveriam permanecer em seus cargos 

até a realização da eleição da Diretoria do CiFEFiL, a ser realizada 

no dia trinta de agosto próximo, após o encerramento do VI Con-

gresso. A Profa. Ilma Nogueira lembrou que necessitava de alguns 

dados dos conferencistas para poder anunciá-los. A seguir foi sugeri-

do que se colocasse na página da internet a ficha de inscrição do 

Congresso num lugar mais visível e que se comunicasse que quem 

não desejasse certificado teria entrada franca no VI Congresso. O 

Prof. Álvaro Alfredo Bragança encarregou-se do controle de distri-

buição dos cartazes e prospectos nas faculdades de letras e em outros 

centros de ensino. Este material foi distribuído aos presentes pelo 
Prof. José Pereira. Os professores Nataniel dos Santos Gomes e Vito 

César de Oliveira Manzolillo são os responsáveis pela publicação da 

Revista Philologus e por todas as publicações do VI Congresso. Du-

rante a realização do Congresso, as publicações estarão disponíveis 

para venda. O Prof. Amós Coêlho mostrou os cheques da conta do 

CiFEFiL e informou que a conta não pode ficar inativa por mais de 

noventa dias. A conta do CiFEFiL ficou desbloqueada para permitir 

o acesso em quatro computadores, apenas para consulta e garantia do 

controle. O Prof. Amós Coêlho aconselhou ao Prof. José Pereira a ir 

ao Banco do Brasil para pegar o cartão e um programa para a inter-

net. Ficou acertado que a Vice-Presidente do CiFEFiL, Profa. Maria 

Lúcia Mexias Simon substituirá o Diretor-Presidente, José Pereira da 
Silva, durante a realização do VI Congresso, quando for necessário. 

A recepção administrativa estará a cargo da Profa. Cristina Alves de 

Brito, que será auxiliada e/ou substituída, se necessário, pela Profa. 

Aileda de Mattos Oliveira; e as professoras Ilma Nogueira e Flávia 

da Silva, da Comissão de Apoio, são as responsáveis por todas as 
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funções que envolvem material, inclusive o coquetel. A elas compete 

providenciar gravador, retroprojetor, fotografias, colocação de carta-

zes e outras atividades relacionadas com a Diretoria da Faculdade, 

até inteirar-se e comunicar possíveis modificações da programação. 

Podem recrutar bolsistas ou outros alunos para ajudá-las em suas ta-

refas. Estes alunos não pagam nada para participar. Também devem 

estabelecer contatos com os responsáveis pelo Laboratório de Idio-

mas do Instituto de Letras (LIDIL). Foi informado que estarão à, 

disposição do Congresso sete salas e um auditório. O auditório gran-

de não foi solicitado, mas ainda o será para a cerimônia de abertura. 

O Prof. José Pereira pretende tratar disso com a Diretoria do Instituto 
de Letras. Foi proposta a realização de minicursos em apenas um dia, 

com quatro horas de duração. Combinou-se que quem quisesse parti-

cipar somente de minicurso e não se quisesse inscrever no Congres-

so, receberia apenas uma declaração de ter assistido ao minicurso, 

mas não o certificado de participação. Os minicursos só serão reali-

zados na segunda-feira, dia vinte e seis de agosto. O Prof. José Perei-

ra informou que o apoio das outras entidades acadêmicas é apenas 

moral. O Congresso tem que ser realizado com os recursos gerados 

pelo próprio congresso. A apresentação e publicação de cada traba-

lho implicam o pagamento de R$ 40,00 (quarenta reais). Depois des-

ses esclarecimentos, o Prof. Amós Coêlho e o Prof. José Pereira re-
partiram os cheques do talonário do Banco do Brasil, ficando os de 

número 85001 a 85008 com o Prof. Amós Coelho e os de número 

85009 a 85020 com o Prof. José Pereira. Como ninguém mais qui-

sesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira da 

Silva, deu por encerrada a reunião às doze horas e quarenta e cinco 

minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redi-

gi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes. 

Rio de Janeiro, dezesseis de março de dois mil e dois. 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dois, às 

dez horas, como estava programado, reuniram-se na residência do 

Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os pro-

fessores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pe-

reira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Álvaro Alfredo 

Bragança Júnior, Cristina Alves de Brito, Amós Coêlho de Oliveira, 

Ruy Magalhães de Araujo, Maria Lúcia Mexias Simon, Ilma No-
gueira Motta e Alfredo Maceira Rodríguez. Antes de começar a reu-

nião foi distribuído a cada membro presente um exemplar da Revista 

Philologus, 22, e outro de O Filólogo de Plantão, 32. Às dez horas e 

vinte minutos, o Prof. José Pereira da Silva deu por iniciada a reuni-

ão, solicitando que fossem lidas as atas das duas últimas reuniões, o 

que foi feito pelos professores Álvaro Alfredo Bragança Júnior e 

Cristina Alves de Brito. A ata da Quinquagésima Sexta Reunião foi 

aprovada na íntegra, enquanto para a da Quinquagésima Sétima foi 

proposta uma pequena alteração na redação. Concordou-se em que 

essa constasse na ata seguinte, ou seja, na presente. É a seguinte: 

Onde se lê: ―permitir o acesso em quatro computadores‖, leia-se: 
―permitir o acesso a quatro membros da Diretoria do CiFEFiL‖. Com 

a correção indicada, as duas atas foram aprovadas e o Prof. José Pe-

reira referiu-se a uma informação que constava dessas atas a respeito 

da elaboração de um catálogo de endereços de universidades e cursos 

que poderiam interessar ao CiFEFiL, informando que já estava ela-

borando esse catálogo. Disse também que se deveriam convidar pes-

soas, principalmente estagiários, para ajudar na realização do VI 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia e que a Profa. Flávia 

da Silva Pires era a pessoa a quem se deveriam dirigir as pessoas que 

desejassem participar. Depois, referiu-se às inscrições do VI Con-

gresso, informando que todas as inscrições tinham que ser confirma-

das na internet, no domínio www.filologia.org/br no item Inscrições. 
Disse também que já tinha pessoas destinadas para algumas tarefas 

específicas durante a realização do VI Congresso. A Profa. Cristina 

Alves é a chefe responsável pelas inscrições. Ficou combinado que o 

lançamento de livros pelos sócios do CiFEFiL no Congresso terá lu-

http://www.filologia.org/br
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gar somente no primeiro dia (segunda-feira), à tarde. O Prof. Álvaro 

Alfredo Bragança disse que os apresentadores de trabalhos deveriam 

ser informados de tudo a que têm direito: publicação do resumo no 

Livro de Resumos, publicação do trabalho no caderno corresponden-

te dos Anais, assim como na internet e em CD-ROM, sendo que o 

CD-ROM só aparece no ano seguinte. O apresentador do trabalho 

recebe um exemplar do caderno dos Anais em que seu trabalho é pu-

blicado. O Prof. Ruy Magalhães informou que gostaria de coordenar 

uma mesa-redonda sobre Gregório de Mattos, na que também parti-

cipariam os professores José Pereira da Silva e Adriano Espínola. 

Serão apresentadas vinte mesas-redondas. O Prof. Álvaro Alfredo 
Bragança disse que gostaria de ministrar um curso sobre a Iniciação 

à Filologia Germânica, cujo título seria: História comparada do in-

glês e do alemão. A Profa. Ilma Nogueira quer que se organize um 

breve currículo dos conferencistas para poder anunciá-los no ato da 

apresentação. O Prof. Ruy Magalhães já lhe forneceu o seu. O Prof. 

José Pereira comunicou que o auditório que havia solicitado já estava 

confirmado. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança apresentou recibos de 

despesas de correio no valor de cinquenta e três reais e vinte centa-

vos (R$ 53,20), mas informou que não postulava ressarcimento. O 

Prof. José Pereira informou que a Profa. Ana Velasco está organi-

zando o domínio www.cvlnet.nete que ele será o coordenador de Fi-
lologia, cujo endereço é www.cvlnet.net/filologia. A seguir, a Profa. 

Cristina Alves se referiu ao II Encontro Nacional com a Filologia, in-

formando que todos os conferencistas tinham confirmado sua parti-

cipação e que todo o programa está completo e acrescentou que não 

havia patrocinadores. Discutiu-se se seria conveniente que para o VI 

Congresso houvesse algum conferencista de reserva, porque podia 

faltar algum. Conclui-se que se poderia ferir a sensibilidade de al-

guém pelo que se achou melhor telefonar a cada um deles uma se-

mana antes da realização do Congresso, para ficar certos de seu 

comparecimento. A seguir, o Prof. José Pereira distribuiu a cada um 

dos presentes um carnê numerado para poder comprovar pagamentos 

em nome do CIFEFiL (inscrições, trabalhos, participações em mini-
cursos etc.). Entregou ao Prof. Amós Coêlho o livro-caixa do CiFE-

FiL, que havia sido devolvido em branco, apenas com recibos de 

despesas, pelo Prof. Salatiel Ferreira Rodrigues. Também informou 

que no momento não há dinheiro na conta do CiFEFiL, mas que o 

domínio www.filologia.org.br está pago até meados do ano dois mil 
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e três. Disse ainda que a publicação de textos no Almanaque CiFE-

FiL é grátis para os membros. Não havendo mais quem quisesse fa-

zer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira da Silva, 

deu por encerrada a reunião às treze horas e, eu, Alfredo Maceira 

Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada pe-

los membros presentes. 

Rio de Janeiro, quatro de maio de dois mil e dois. 
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ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dois, às 

dez horas, como estava programado, reuniram-se na residência do 

Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os pro-

fessores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pe-

reira da Silva, Nataniel dos Santos Gomes, Cláudia Márcia Monteiro 

da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Flávia da Silva Pires, 

Ilma Nogueira Motta, Cristina Alves de Brito, Amós Coêlho da Sil-
va, Maria Lúcia Mexias Simon e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez 

horas, o Prof. José Pereira da Silva deu por iniciada a reunião, pro-

pondo que fosse considerada reunião extraordinária porque nela só 

se trataria de assuntos relacionados com a realização do Sexto Con-

gresso Nacional de Linguística e Filologia (VI CNLF), a ser realiza-

do no Instituto de Letras da UERJ, nos dias vinte e seis a trinta do 

próximo mês de agosto. Por se tratar de reunião extraordinária, não 

foi lida a ata da reunião ordinária anterior, ficando para a próxima 

reunião ordinária. O Prof. José Pereira informou que todos os confe-

rencistas convidados para o Congresso já tinham confirmado sua 

presença, ficando, no entanto, um conferencista disponível para o ca-
so de algum não poder comparecer. Informou, porém, que se tratava 

do professor Cidmar Teodoro Paes, pessoa altamente qualificada. In-

formou também que ainda havia algumas vagas nas mesas-redondas 

e que ele tomara a liberdade de acrescentar alguns nomes a algumas 

mesas como a do Prof. Amós Coêlho e a do Prof. Ruy Magalhães, 

assim como tinha incluído dois estagiários à sua mesa. Continuando 

na exposição, explicou que havia mais inscritos para apresentar tra-

balhos do que salas disponíveis, pelo que estava tentando conseguir 

mais salas, mas que isso depende da boa vontade de alguns funcioná-

rios da UERJ, do horário e de outros fatores. Referindo-se à progra-

mação, disse que ainda há muitos problemas. A programação provi-

sória está disponível na internet, no domínio 
www.filologia.org.br/vicnlf, no item Programação, e está sendo 

completada e atualizada diariamente. No dia vinte e seis (segunda-

feira), ocorre também o aniversário da Academia Brasileira de Filo-

logia, entidade que muito apóia o Congresso. Esta entidade realizará, 

http://www.filologia.org.br/vicnlf
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à tarde, uma sessão solene à que estão convidados os participantes do 

Congresso. As professoras Ilma Nogueira e Flávia da Silva informa-

ram que estavam a seu cargo vários serviços de atendimento aos 

congressistas. O Prof. José Pereira especificou algumas das tarefas 

dos membros da Comissão Organizadora: As Relações Públicas es-

tão a cargo dos professores Afrânio da Silva Garcia e Álvaro Alfredo 

Bragança Júnior, sendo que este último estava indicado para diálogos 

com pessoas relacionadas com o Congresso, imprensa, lançamento 

de livros e outras publicações. Seguindo com as informações, o Prof. 

José Pereira disse que o CiFEFiL vai lançar o número 23 da Revista 

Philologus, o número 3 da revista SOLETRAS, assim como onze (11) 
cadernos correspondentes às Atas do Quinto Congresso Nacional de 

Linguística e Filologia (V CNLF), realizado no ano passado, assim 

como o Almanaque CiFEFiL 2001, em CD-ROM. Nele também será 

publicado o Livro de Resumos e Programação. Combinou-se que o 

preço deste CD-ROM permanecesse em quinze reais (R$ 15,00). 

Também será publicado em CD-ROM um códice da Coleção Celso 

Cunha, que contém poesia de Gregório de Mattos. O lançamento de 

livros ocorrerá no dia vinte e seis (segunda-feira). Ainda não estão 

confirmados todos os lançamentos, mas serão mais de dez. O materi-

al produzido pelo Círculo (livros, revistas, CD-ROM) será vendido 

numa banca a cargo do CiFEFiL, sob a responsabilidade da Secretá-
ria Silvia Avelar. Até o momento há mais de trezentas pessoas inscri-

tas, quase todas para apresentar trabalhos. Haverá duas conferências 

por dia e três palestras, exceto no último dia, em que estas não ocor-

rerão. Entre as comunicações e as palestras haverá um intervalo de 

meia hora. No último dia (sexta-feira), haverá um coquetel de encer-

ramento, antes da eleição da Diretoria do CiFEFiL. Esta eleição terá 

início às dezessete horas e trinta minutos. O Prof. José Pereira entre-

gou à Profa. Cláudia Márcia Monteiro a primeira versão do Livro de 

Resumos para que ela faça a primeira revisão. Também indicou o 

Prof. Amós Coêlho da Silva e o Prof. Nataniel dos Santos Gomes pa-

ra verificarem a programação. Eles vão receber o esboço da progra-

mação por correio para conferi-las. Não havendo mais assuntos para 
tratar, a próxima reunião ordinária ficou para o dia dez de agosto e 

uma reunião da Comissão de Apoio para o dia dezessete, no mesmo 

lugar e hora. Às doze horas e dez minutos, o Diretor-Presidente, José 

Pereira da Silva encerrou a reunião e eu, Primeiro Secretário, Alfre-

do Maceira Rodríguez, redigi esta Ata, que vai assinada pelos mem-
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bros presentes. 

Rio de Janeiro, seis de julho de dois mil e dois. 
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ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dez dias de agosto do ano de dois mil e dois, às dez ho-

ras, como estava programado, reuniram-se na residência do Diretor-

Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os professores 

membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-

cos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pereira da Sil-

va, Aileda de Mattos Oliveira, Maria Lúcia Mexias Simon, Cristina 

Alves de Brito, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Vito César de Oli-

veira Manzolillo, Afrânio da Silva Garcia, Ilma Nogueira Motta e 

Alfredo Maceira Rodríguez. Antes de começar a reunião, o Prof. Jo-
sé Pereira deu atenção individual aos membros (inscrições, recebi-

mento de pagamentos, etc.). Às dez horas e cinquenta minutos, de-

clarou aberta a reunião e procedeu-se à leitura das duas atas corres-

pondentes às duas últimas reuniões. A primeira ata foi lida pela Pro-

fa. Cristina Alves de Brito. Nessa ata foi constatado um erro no so-

brenome do Prof. Amós Coêlho da Silva (em lugar de da Silva esta-

va escrito de Oliveira). Concordou-se em fazer a correção e a ata foi 

aprovada. A segunda ata foi lida pelo Prof. Álvaro Alfredo Bragança 

Júnior. Esta ata também foi avaliada e aprovada pelos presentes. A 

seguir, o Prof. José Pereira da Silva informou que a administração do 

domínio do CiFEFil www.filologia.org.br havia sido paga à FAPESP 
para o ano de dois mil e dois. Feita essa comunicação, passou-se a 

tratar do Sexto Congresso Nacional de Linguística e Filologia (VI 

CNLF), visto ser esta a última reunião ordinária antes da realização 

do mesmo. Assim, informou-se que o Prof. Afrânio da Silva Garcia 

era o encarregado de prover o material para o coquetel, o Sr. Marcí-

lio Pereira estava encarregado do serviço de transporte e telefonia e a 

Secretária Sílvia Avelar, da venda de material do CiFEFiL, assim 

como da inscrição de novos sócios da entidade. Para este efeito foi 

proposta a elaboração de uma ficha onde constassem as vantagens 

dos associados: divulgação do currículo do associado na internet e 

em outros meios, recebimento de três números por ano da Revista 

Philologus, prioridade de publicação de artigos na referida revista, 
assim como sua versão na internet e em CD-ROM, participação nos 

eventos do CiFEFiL, etc. sempre que o associado estiver em dia com 

a correspondente anuidade. A seguir, a Profa. Ilma Nogueira infor-

mou que na segunda-feira, dia vinte e seis, primeiro dia do Congres-

http://www.filologia.org.br/


ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 166 

so, haveria um concerto musical realizado por um famoso pianista, 

às quinze horas, e o mesmo espetáculo ocorreria na quarta-feira, a 

partir das dezoito horas. Informou também que ela e a Profa. Flávia 

da Silva Pires eram as responsáveis pelo coquetel de abertura da se-

gunda-feira e pelo de encerramento, na sexta-feira. As demais fun-

ções já estavam determinadas e confirmadas. A seguir fez-se uma li-

geira revisão de tudo o que havia sido discutido. O Prof. José Pereira 

convocou os presentes a apresentarem chapas para a eleição da Dire-

toria do CIFEFiL, no dia do encerramento do Congresso, como esta-

va programado. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da pala-

vra, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva deu 
por encerrada a reunião às treze horas e quinze minutos e eu, Alfredo 

Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai as-

sinada pelos membros presentes. 

Rio de Janeiro, dez de agosto de dois mil e dois. 
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ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dois, às 

dezessete horas e trinta minutos realizou-se, como estava programa-

do, na sala 124 do Instituto de Letras da UERJ, a reunião dos profes-

sores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lin-

guísticos (CiFEFiL), com a finalidade de fazer uma rápida avaliação 

do VI Congresso Nacional de Linguística e Filologia, que se acabava 

de encerrar, assim como de proceder à eleição da Diretoria do Círcu-

lo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL) para 
o biênio 2003-2004. Estavam presentes os professores membros do 

CiFEFiL, José Pereira da Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, Cristina 

Alves de Brito, Vito César de Oliveira Manzolillo, Álvaro Alfredo 

Bragança Júnior, Afrânio da Silva Garcia, Ilma Nogueira Motta, Jo-

seph Ildefonso de Araújo e Alfredo Maceira Rodríguez. Abrindo a 

reunião, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Sil-

va, solicitou aos membros presentes que dessem sua impressão sobre 

o VI Congresso em apenas dois minutos, visto que uma avaliação 

mais aprofundada teria lugar na próxima reunião ordinária da entida-

de, no dia quatorze do corrente. Todos os presentes se manifestaram 

favoravelmente, enfatizando a melhora que se vem observando de 
ano para ano. Foram elogiadas as pessoas que participaram mais ati-

vamente da organização e bom andamento das atividades, referindo-

se, principalmente, aos membros da Comissão de Apoio. A seguir, 

passou-se à realização da eleição. A única chapa apresentada foi a do 

Prof. José Pereira da Silva, quem fez um breve resumo das qualida-

des de cada um dos componentes e justificou sua inclusão na chapa. 

Em geral houve concordância a respeito de cada uma das escolhas, 

mas o Prof. Afrânio da Silva Garcia, por não formar parte da chapa, 

discordou, tentando justificar que ele deveria estar incluído. Depois 

de um longo debate sem solução, o Prof. Álvaro Alfredo Bragança 

Júnior declarou que não tinha interesse especial em permanecer na 

Direção, mesmo porque não poderia ser muito assíduo em vista das 
muitas atividades profissionais que o ocupavam. Em vista disso, o 

Prof. Afrânio da Silva Garcia propôs que fosse adiada a realização da 

eleição para o próximo dia quatorze, porque não havia quorum para a 

eleição ter validade. Ademais, ele não concordava com que as reuni-
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ões do CiFEFiL fossem realizadas na residência do Diretor-

Presidente, Prof. José Pereira da Silva, propondo que se realizassem 

no Instituto de Letras da UERJ ou noutro lugar. Houve bastante dis-

cussão a respeito, mas concluiu-se pela quase inviabilidade da reali-

zação em outro lugar. Como o Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior 

insistia em disponibilizar seu cargo de Direção, pressentia-se que es-

se cargo fosse ocupado pelo Prof. Afrânio da Silva Garcia, o que ge-

rava vacilação entre os presentes. Então, o Prof. José Pereira da Silva 

informou que, no caso de a eleição ser adiada, ele não incluiria o 

nome do Prof. Afrânio da Silva Garcia em qualquer chapa que enca-

beçasse, não por qualquer motivo pessoal, mas sim por divergências 
de métodos de trabalho de ambos. Ao ouvir isso, o Prof. Afrânio reti-

rou-se da sala e a discussão prosseguiu. Foi proposta e aceita a vota-

ção da chapa, sem qualquer alteração. O Prof. Vito César de Oliveira 

Manzolillo tinha-se retirado um pouco antes, por motivo justificado. 

Feita a votação, a chapa foi aprovada por todos os presentes, com a 

única abstenção do Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, que fez 

questão de manifestar sua abstenção. Assim, foram eleitos para a Di-

retoria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

(CiFEFiL), para o biênio 2003-2004, os seguintes membros da chapa 

Integração e Progresso: 

Diretor-Presidente José Pereira da Silva 

Vice-Diretor Vito César de Oliveira Manzolillo 

Primeiro Secretário Alfredo Maceira Rodríguez 

Segundo Secretário Ruy Magalhães de Araujo 

Diretor Cultural Rosalvo do Valle 

Vice-Diretor Cultural Nataniel dos Santos Gomes 

Diretor de Relações Públicas Álvaro Alfredo Bragança Júnior 

Vice-Diretora de Relações Públicas Flavia da Silva Pires 

Diretor da Revista Philologus Amós Coêlho da Silva 

Vice-Diretor da Revista Philologus Claudio Cezar Henriques 

Diretora Financeira Cristina Alves de Brito 

Vice-Diretora Financeira Maria Lúcia Mexias Simon 
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Não havendo mais assuntos a tratar nem quem quisesse fazer 

uso da palavra, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira 

da Silva, deu por encerrada a reunião, às vinte horas e quinze minu-

tos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi es-

ta Ata que vai assinada pelos membros presentes. 
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ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dois, às 

dez horas, como estava programado, reuniram-se na residência do 

Diretor-Presidente do CiFEFiL, José Pereira da Silva, os professores 

membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-

cos (CiFEFiL). Achavam-se presentes os professores José Pereira da 

Silva, Amós Coêlho da Silva, Cristina Alves de Brito, Vito César 

Manzolillo, Flávia da Silva Pires, Ilma Nogueira Motta, Lúcia Carine 

e Alfredo Maceira Rodríguez. O Prof. José Pereira prestou os escla-
recimentos solicitados aos professores que vinham chegando para a 

reunião e, às dez horas e quarenta e cinco minutos, declarou aberta a 

sessão, solicitando à Profa. Cristina Alves que procedesse à leitura 

das duas atas correspondentes às duas últimas reuniões. As atas fo-

ram lidas, discutidas e aprovadas. A seguir, a Profa. Ilma Nogueira 

apresentou uma proposta para o Congresso do ano dois mil e três: o 

VII Congresso Nacional de Linguística e Filologia (VII CNLF), a ser 

realizado em agosto do próximo ano, no Instituto de Letras da UERJ. 

Foram apresentadas e discutidas diversas sugestões, levando-se em 

conta a experiência dos congressos anteriores e, particularmente, do 

VI CNLF. Abertura. Concordou-se em que a programação do pri-
meiro dia (segunda-feira) deverá permanecer sem alteração: abertura 

às oito horas, começando com a entrega de material aos congressis-

tas até às dez horas, quando terão lugar as conferências e demais ati-

vidades programadas. Coral. Discutiu-se a conveniência da apresen-

tação ou não do coral na abertura do Congresso. Resolveu-se não 

apresentá-lo, podendo, talvez, ser substituído por outra apresentação, 

ainda não definida. Mesas-redondas. Concordou-se em que deverão 

continuar sendo apresentadas no horário das oito às dez horas e que o 

número de seus participantes terá que ser sempre de quatro. As me-

sas deverão obedecer a um tema, porém, se houver mais de uma me-

sa com tema igual ou muito semelhante, essas mesas terão que ser 

apresentadas em dias diferentes. O número de mesas por dia será de 
três ou quatro. Os participantes das mesas-redondas deverão ser pro-

fessores. Comunicações. As comunicações deverão conter de seis a 

oito laudas, em espaço duplo. Alunos de graduação poderão partici-

par nas comunicações, acompanhados de um professor responsável. 
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Haverá oito grupos de comunicações cada dia. Em casos de necessi-

dade, seu número poderá ser aumentado para nove ou dez. Conferên-

cias. Com relação à apresentação de conferências, decidiu-se que 

poderão ser realizadas duas por dia, contanto que seja uma após a 

outra. Palestras. Poderá haver três palestras por dia, destinando-se 

trinta minutos para cada palestrante. Lançamento de livros. Reser-

vou-se o horário das dezessete horas da segunda-feira para o lança-

mento de livros e / ou outro material similar, e, a seguir, (dezessete 

horas e trinta minutos) terá lugar o coquetel de abertura. Decidiu-se 

também o aumento do número de minicursos (dez em vez de oito). 

Outros itens administrativos. A Profa. Cristina Alves apresentou as 
contas do VI CNLF. Concordou-se em que os certificados serão or-

ganizados em ordem alfabética e que não serão entregues antes da 

quarta-feira, assim como terá que haver uma lista de controle dos 

inscritos que estão quites com os pagamentos, além de outra com os 

inscritos que têm algum problema, com o objetivo de facilitar a tare-

fa da Secretaria. Decidiu-se também que os livros a serem sorteados 

deverão estar empacotados e numerados para facilitar o sorteio. 

Também se decidiu que as garrafas térmicas de café, com açúcar, se-

jam renovadas frequentemente. Não havendo mais assuntos para se-

rem discutidos nem mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Dire-

tor-Presidente do CiFEFil, Prof. José Pereira da Silva deu por encer-
rada a reunião, às treze horas e quarenta minutos, e eu, Primeiro Se-

cretário, Alfredo Maceira Rodríguez, redigi esta Ata, que vai assina-

da pelos membros presentes. 

Rio de Janeiro, quatorze de setembro de dois mil e dois. 
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ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dois, 

às dez horas, como estava programado, reuniram-se numa sala do 

Instituto de Letras da UERJ, os professores membros do Círculo 

Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL). Esta-

vam presentes os professores José Pereira da Silva, Cláudio Cezar 

Henriques, Cristina Alves de Brito, Amós Coêlho da Silva, Álvaro 

Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, Flávia da Silva 

Pires, Maria Lúcia Mexias Simon e Alfredo Maceira Rodríguez. Às 
dez horas e trinta minutos, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. 

José Pereira da Silva, deu por iniciada a reunião, apresentando uma 

pauta mínima dos temas a serem discutidos. Solicitou à Profa. Cristi-

na Alves de Brito que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. 

A ata foi lida e aprovada com a ressalva que está sendo feita aqui. 

Onde se lê: ―Alunos de graduação poderão participar das comunica-

ções, acompanhados de um professor responsável‖, leia-se: ―Alunos 

de graduação, poderão participar das comunicações, aprovados por 

um professor responsável‖. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva re-

feriu-se ao Almanaque CiFEFiL 2001, que está prestes a sair e con-

tém as atividades e publicações dos membros do CiFEFiL do ano 
passado. Quanto à Revista Philologus, comentou que, apesar de não 

ter patrocínio, ela vinha melhorando, embora ainda se notassem al-

gumas deficiências relativas à impressão e outras, mas que já figura 

no catálogo de comunicações da CAPES. Informou também que os 

cadernos que contêm os anais do V CNLF vinham sendo publicados 

numa média de um caderno por mês, embora com periodicidade ir-

regular. Eventos: Lembrou que o próximo Encontro Nacional com a 

Filologia será realizado no próximo mês de maio na ABL, evento 

que está a cargo das professoras Aileda de Mattos Oliveira e Cristina 

Alves de Brito. A Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos tem 

ocorrência irregular e pode ser realizada em universidades diversas, 

públicas ou particulares. O CNLF é o evento principal do CiFEFiL e 
está cada vez mais firme. O próximo (VII CNLF) será realizado na 

última semana de agosto de dois mil e três, no mesmo local em que 

teve lugar nos últimos anos. O Prof. Ruy Magalhães sugeriu que se 

fizesse uma publicação onde constassem todos os eventos do CiFE-
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FiL, o que ficou de ser estudado. O Prof. José Pereira da Silva elogi-

ou a Diretoria Financeira porque conseguiu levar à frente as contas 

da entidade. A Diretoria de Relações Públicas deve procurar acesso a 

outras instituições, buscar patrocínios, etc. Acesso ao Banco do Bra-

sil. Por enquanto, só o Prof. José Pereira da Silva tem acesso à conta 

do CiFEFiL. Internet. A seguir ele informou sobre a situação do do-

mínio www.filologia.org.br do CiFEFiL. Disse que até agora os pa-

gamentos estavam em dia, tanto a anuidade da FAPESP, como a 

hospedagem e o técnico que faz a manutenção. Todo o material pu-

blicado pelo CiFEFiL está lá. O domínio na internet é importante pa-

ra o CiFEFiL porque o garante como entidade sem fins lucrativos. 
No domínio há espaço também para a Academia Brasileira de Filo-

logia. A seguir referiu-se ao Livro de Atas e leu algumas delas. Dire-

tores. Alguns dos Diretores presentes informaram sobre as atividades 

de seus departamentos. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior ex-

plicou o que tinha sido feito e o que não se pudera fazer. Busca de 

patrocínio. A Profa. Flávia da Silva Pires pediu a participação e a 

documentação do CiFEFiL para poder solicitar patrocínio. O Prof. 

José Pereira da Silva esclareceu que essas solicitações tinham que ser 

feitas com muita antecedência. A FAPERJ requer a antecedência de 

quatro meses, com toda a documentação pronta. O Prof. Álvaro Al-

fredo Bragança Júnior opinou que as comunicações tinham que ser 
feitas muito mais cedo. O Prof. José Pereira da Silva disse que estava 

quase certa a realização do VII Congresso Nacional de Linguística e 

Filologia (VII CNLF) no Instituto de Letras da UERJ. O Prof. Clau-

dio Cezar Henriques disse que o CiFEFiL era um órgão independen-

te e levantou a ideia de se seria conveniente estar vinculado a uma 

universidade ou não e discutiu-se de que maneira a FAPERJ poderia 

ajudar o Congresso. Edições. Depois ele referiu-se ao Conselho Edi-

torial, opinando que este deveria ser formado por especialistas de di-

versas entidades e até de diversos estados. O Prof. José Pereira da 

Silva esclareceu que para o próximo número da Revista Philologus 

não se poderiam fazer muitas alterações. A seguir, lembrou à Profa. 

Cristina Alves de Brito que combinasse com a Profa. Aileda de Mat-
tos Oliveira a realização do Encontro Nacional com a Filologia na 

ABL, visto que havia urgência. Estatuto. Depois, falou-se da mudan-

ça de nome da função Diretor da Revista Philologus para Diretor de 

Publicações. Para isso é preciso alterar algum artigo do Estatuto do 

CiFEFiL para o que foi marcada uma reunião no dia sete de dezem-

http://www.filologia.org.br/
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bro próximo. Nessa reunião tratar-se-á da possível mudança de al-

guns artigos do Estatuto assim como do planejamento para o próxi-

mo biênio. O Prof. José Pereira da Silva distribuiu aos presentes o 

texto do Estatuto para que o pudessem estudar e apresentar suges-

tões. Posse. Concordou-se também em considerar empossada a Dire-

toria eleita para o biênio 2002-2004: Diretor-Presidente – José Perei-

ra da Silva; Vice-Diretor – Vito César de Oliveira Manzolillo; Pri-

meiro Secretário – Alfredo Maceira Rodríguez; Segundo Secretário – 

Ruy Magalhães de Araujo; Diretor Cultural – Rosalvo do Valle; Vi-

ce-Diretor Cultural – Nataniel dos Santos Gomes; Diretor de Rela-

ções Públicas – Álvaro Alfredo Bragança Júnior; Vice-Diretora de 
Relações Públicas – Flavia da Silva Pires; Diretor da Revista Philo-

logus – Amós Coêlho da Silva; Vice-Diretor da Revista Philologus – 

Cláudio Cezar Henriques; Diretora Financeira – Cristina Alves de 

Brito; Vice-Diretora Financeira – Maria lúcia Mexias Simon. Calen-

dário de Reuniões. A seguir, foi estabelecido o calendário das reuni-

ões ordinárias do CiFEFiL para o ano de dois mil e três, que ficou 

assim estabelecido: vinte e dois (22) de março; dez (10) de maio; 

quatorze (14) de junho; vinte e nove (29) de agosto (esta reunião 

ocorrerá após o encerramento do VII CNLF); vinte e sete (27) de se-

tembro, e vinte e nove (29) de novembro. Com exceção da reunião 

do vinte e nove de agosto, que ocorrerá o Instituto de Letras da 
UERJ, após o encerramento do Congresso, as demais ficaram pro-

gramadas para as dez horas, na residência do Diretor-Presidente do 

CiFEFiL. Não havendo mais assuntos a serem discutidos nem mais 

quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José 

Pereira da Silva deu por encerrada a reunião, às doze horas e cin-

quenta minutos e eu, Primeiro Secretário, Alfredo Maceira Rodrí-

guez, redigi esta Ata que vai assinada pelos professores membros 

presentes. 

Rio de Janeiro, nove de novembro de dois mil e dois. 
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ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois, 

às dez horas, como estava programado, reuniram-se na residência do 

Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os pro-

fessores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pe-

reira da Silva, Amós Coêlho da Silva, Ruy Magalhães de Araujo, 

Nataniel dos Santos Gomes, Vito César de Oliveira Manzolillo, Ma-

ria Lúcia Mexias Simon e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas 
e quinze minutos, o Prof. José Pereira da Silva deu por iniciada a 

reunião, passando a ler o rascunho da ata da reunião anterior à qual 

foram propostas algumas emendas na redação, com o que todos con-

cordaram. A seguir, comentou-se que a Diretoria de Relações Públi-

cas deverá procurar patrocínios, porém nem o Diretor, Prof. Álvaro 

Alfredo Bragança Júnior nem a Vice-Diretora, Profa. Flavia da Silva 

Pires se encontravam presentes. Depois, passou-se ao item principal 

da pauta que era o de fazer algumas alterações no texto do Estatuto 

do CiFEFiL. O Prof. José Pereira da Silva distribuiu o texto do Esta-

tuto e fez a leitura do mesmo, destacando os itens que estavam em 

discussão. Nas alíneas (k) e (l) do Parágrafo 1o, do Artigo 5o, eram 
propostas as seguintes alterações de redação: k) ―Diretor da Revista 

Philologus, que recebe e edita a Revista Philologus, convoca e man-

tém informado o seu Conselho Editorial e seu Conselho Consultivo, 

coordenando a Equipe de Apoio Editorial do CiFEFiL‖, alterado pa-

ra ―Diretor de Publicações, que recebe e edita a Revista Philologus 

e as demais publicações do CiFEFiL, convoca e mantém informado 

o seu Conselho Editorial e seu Conselho Consultivo, coordenando a 

Equipe de Apoio Editorial do CiFEFiL ‖. l) ―Vice-Diretor da Revista 

Philologus, que auxilia e/ou substitui o Diretor da Revista Philolo-

gus‖, alterado para ―Vice-Diretor de Publicações que auxilia e/ou 

substitui o Diretor de Publicações”. Os membros presentes concor-

daram com a mudança na redação dessas duas alíneas, mas, para po-
der fazer qualquer alteração no Estatuto é necessária a anuência de 

pelo menos dois terços da Diretoria. Foi feita a contagem e verificou-

se a falta de um membro para completar o quórum. Foi proposta en-

tão a convocação por telefone da Profa. Cristina Alves de Brito, 
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quem já se tinha manifestado favorável à alteração, mas não tinha 

podido comparecer. Vários membros presentes expuseram-lhe o pro-

blema e ela prontamente deu seu voto favorável, com o que ficou 

aprovada a alteração no Estatuto do CiFEFiL. Não havendo mais te-

mas a serem discutidos, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o 

Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, deu por 

encerrada a reunião, às doze horas, e, eu, Primeiro Secretário, Alfre-

do Maceira Rodríguez, redigi esta Ata, que vai assinada pelos mem-

bros presentes. 

Rio de Janeiro, sete de dezembro de dois mil e dois. 
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ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e três, às 

nove horas, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente do Ci-

FEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os professores membros do Cír-

culo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL). O 

Diretor-Presidente da entidade convocou esta reunião extraordinária 

com a finalidade principal de tratar da organização do VII Congresso 

Nacional de Linguística e Filologia (VII CNLF), a ser realizado no 

Instituto de Letras da UERJ, nos dias vinte e cinco a vinte e nove 
(25-29) do mês de agosto deste ano. Estavam presentes os professo-

res José Pereira da Silva, Cristina Alves de Brito, Vito Pereira Man-

zolillo, Álvaro Alfredo Bragança Júnior e Alfredo Maceira Rodrí-

guez. Às nove horas, o Diretor-Presidente deu por iniciada a reunião, 

solicitando à Profa. Cristina Alves de Brito que procedesse à leitura 

da Ata da Sexagésima Terceira Reunião, que foi aprovada com uma 

pequena ressalva. Onde se lê: atividades e publicações dos membros 

do CiFEFiL, leia-se: atividades e publicações do CiFEFiL, o que foi 

feito na ata da Sexagésima Quarta Reunião, que ainda estava em ras-

cunho. A Profa. Cristina Alves de Brito levou o Livro de Atas por 

exigência do Banco do Brasil para poder movimentar a conta do Ci-
FEFiL, visto que atualmente ela é a Diretora Financeira da Entidade. 

A seguir, o Prof. José Pereira da Silva distribuiu um folheto provisó-

rio do VII CNLF, comentou o projeto do Congresso e propôs algu-

mas pessoas para determinadas funções, apontando dificuldades que 

poderiam surgir e a melhor maneira de contorná-las, tendo em vista a 

experiência de congressos anteriores. Foi comentada a importância 

do apoio acadêmico da Academia Brasileira de Filologia porque fa-

cilita a divulgação do Congresso. Concordou-se em que os professo-

res que apresentarem minicursos devem entregar o material em tem-

po para poder ser impresso e entregue aos alunos. Os alunos que de-

sejarem apenas fazer o minicurso pagarão vinte reais (R$ 20,00) e 

receberão o Livro dos Minicursos com o conteúdo de todos os mini-
cursos oferecidos. O oferecimento de minicursos só será possível até 

o final de março e o envio dos textos dos mesmos até o dia quinze 

(15) de maio, sendo esta data improrrogável. Quanto às palestras, re-

solveu-se que ocorressem duas ou três por dia, com a duração de 



ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 178 

trinta minutos cada, enquanto as comunicações têm o tempo limitado 

a vinte minutos. As conferências terão tempo limitado a cinquenta 

minutos e serão proferidas duas por dia, no entanto resolveu-se que 

no dia da abertura (segunda-feira), as conferências serão substituídas 

por uma mesa-redonda sobre Gladstone Chaves de Melo, composta 

por famosos debatedores que já demonstraram profundo conheci-

mento da obra do homenageado. A anuidade do CiFEFiL para o ano 

de dois mil e três permanecerá com o valor do ano anterior: quarenta 

reais (R$ 40,00). A seguir passou-se a indicação de nomes para se-

rem convidados para conferencistas. Foram indicados oito professo-

res para conferencistas e outros sete para suplentes, que são os se-
guintes: 1 Bruno Fregni Bassetto; 2 Antônio Martins de Araújo; 3 

Horácio França Rolim de Freitas; 4 Helênio Fonseca de Oliveira; 5 

José Lemos Monteiro; 6 Luís Antônio Marcuschi; 7 Agostinho Dias 

Carneiro; 8 Nelly Medeiros de Carvalho; 9 Carlos Alberto Faraco; 

10 Francisco Cardoso Gomes de Matos; 11 Ricardo Stavola Cavalie-

re; 12 Maria Carlota Amaral Paixão Rosa; 13 José Carlos Azeredo; 

14 Aryon Dall'Igna Rodrigues e 15 Mauro Salles Villar, nesta or-

dem. . Feita a relação e aprovada por todos os presentes, o Diretor-

Presidente, Prof. José Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião e, 

eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, 

que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. 
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ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e 

três, às dez horas, como estava programado, reuniram-se na residên-

cia do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os 

professores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos 

e Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pe-

reira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Amós Coêlho da 

Silva, Ruy Magalhães de Araujo, Maria Lúcia Mexias Simon, Vito 

César de Oliveira Manzolillo, Cristina Alves de Brito, Flávia da Sil-
va Pires e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas o Prof. José Pe-

reira da Silva deu início à reunião, solicitando ao Prof. Álvaro Alfre-

do Bragança Júnior que procedesse à leitura da Ata da reunião extra-

ordinária anterior, após o que foi discutida e aprovada pelos presen-

tes. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva comunicou que até mês de 

maio vindouro seriam publicados mais dois números da Revista 

Philologus. Passou-se logo à discussão das finanças da entidade. A 

Profa. Cristina Alves de Brito, Diretora Financeira, opinou que era 

preciso enviar uma carta aos sócios inadimplentes do CiFEFiL e 

apresentou um modelo de carta, cujo teor foi discutido, pelos presen-

tes, concordando-se em fazer algumas alterações na redação. Discuti-
ram-se os direitos e deveres dos sócios do CiFEFiL e concordou-se 

com o envio imediato da carta de cobrança. O Prof. José Pereira da 

Silva, referindo-se ao pagamento das inscrições e trabalhos a serem 

apresentados no VII CNLF disse que podia ser feito em cheque no-

minal ao CiFEFiL, preenchido com o nome da entidade por extenso. 

A conta do CiFEFiL tem o número 13.336-1, Banco do Brasil, 

Agência 06580 – Jacaré, Rio de Janeiro – RJ. Também se concordou 

em não publicar, na forma impressa qualquer trabalho inscrito que 

não tivesse sido previamente pago, com o que todos os presentes 

concordaram. A seguir concordou-se em que fossem atualizados os 

endereços postais e eletrônicos e os números dos telefones dos mem-

bros do CiFEFiL. Como não havia mais assuntos para discutir nem 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente do CiFEFiL 

deu por encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos, e eu, Al-

fredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que 

vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. 
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Rio de Janeiro, vinte e dois de março de dois mil e três. 
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ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e três, às dez 

horas, como estava programado, reuniram-se na residência do Dire-

tor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os professo-

res membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lin-

guísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pereira 

da Silva, Vito César Manzolillo, Cristina Alves de Brito, Maria Lú-

cia Mexias Simon, Ilma Nogueira Motta, Amós Coêlho da Silva, 

Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto e Alfredo Maceira Rodríguez. 
Às dez horas, o Prof. José Pereira da Silva deu início à reunião, soli-

citando à Profa. Cristina Alves de Brito que procedesse à leitura da 

ata da reunião anterior. A ata foi discutida e aprovada pelos presen-

tes. Finanças. A Profa. Cristina Alves de Brito, que responde pela 

Diretoria Financeira, comentou a delicada situação financeira da en-

tidade, prestando contas e informando sobre despesas e dificuldades 

de recebimento. O Prof. José Pereira da Silva disse que já se encon-

trava na internet a Livraria virtual do CiFEFiL, podendo ser acessa-

da em www.filologia.org.br/livraria. Esclareceu que ali já havia in-

formações sobre as publicações do CiFEFiL e as possibilidades de 

aquisição das mesmas pelos interessados. Referiu-se às relações en-
tre o CiFEFiL e a Academia Brasileira de Filologia e à possibilidade 

de, em alguns casos, poder enviar correspondência em comum, a fim 

de diminuir despesas. Esclareceu as dificuldades financeiras do Ci-

FEFiL e a necessidade de buscar soluções para minorá-las. A Profa. 

Cristina Alves de Brito disse que ele não deveria arcar pessoalmente 

com despesas da entidade e propôs que o CiFEFiL o reembolsasse de 

despesas com correspondência, telefonemas, manutenção do domínio 

na internet, etc. Foi proposto também o pagamento de um terço do 

salário de sua Secretária ou os três meses mais relacionados com o 

VII Congresso Nacional de Linguística e Filologia, visto que nesse 

período o trabalho dela trabalho era quase todo dedicado ao Con-

gresso. A importância a ser paga corresponde a trezentos reais (R$ 
300,00) por mês. A proposta apesar de aprovada pelos presentes, de-

verá ser reconsiderada na próxima reunião, visto que alguns mem-

bros da Diretoria já não estavam presentes. Publicações. O Prof. 

Amós Coêlho da Silva, Diretor de Publicações, propôs a melhora 

http://www.filologia.org.br/livraria
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qualitativa da Revista Philologus. Para isso sugeriu que os textos a 

serem apresentados para publicação sejam submetidos à apreciação 

do Conselho Editorial e que os autores enviem seus dados acadêmi-

cos pessoais e copiem no disquete do trabalho as fontes não menos 

comuns. Ocorre, entretanto, que a Diretoria de Publicações deverá 

tomar as decisões necessárias para isto dentro de um tempo hábil pa-

ra que o periódico não deixe de ser quadrimestral. A proposta foi 

aprovada pelos presentes. Diretoria Cultural. O Diretor e a Vice-

Diretora da Diretoria Cultural não se achavam presentes, mas o Prof. 

José Pereira da Silva informou que ambos tinham justificado sua au-

sência. Remodelação da Diretoria. O Prof. José Pereira da Silva in-
formou que o Diretor e o Vice-Diretor da Diretoria Cultural, profes-

sores Rosalvo do Valle e Nataniel dos Santos Gomes, devido a terem 

assumido responsabilidades incompatíveis com seus cargos, pelo que 

não mais poderiam desempenhá-los, por isso propôs sua substituição, 

de acordo como o Art. 5o, § 4o, alínea II e § 5o, alínea II e alínea IV, 

letra d, do Estatuto do CiFEFiL. Assim, foi proposto para o cargo de 

Diretor Cultural o nome da atual Vice-Diretora Financeira, Profa. 

Dra. Maria Lúcia Mexias Simon, deixando vago esse cargo, que será 

ocupado pela Profa. Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, eleita por 

unanimidade. Para o cargo de Vice-Diretor Cultural foi proposto o 

nome da Profa. Ilma Nogueira Motta. As substituições indicadas fo-
ram postas em votação e aprovadas por unanimidade. A seguir, foi 

feito um agradecimento, em nome dos presentes, aos professores 

cessantes da Diretoria Cultural, Rosalvo do Valle e Nataniel dos 

Santos Gomes, pelos serviços prestados até aqui, com os votos de 

que continuem participando das próximas reuniões. A seguir, o Prof. 

José Pereira da Silva referiu-se às funções dos novos Diretores, enfa-

tizando a necessidade de criar novos programas de arrecadação. A 

Profa. Cristina Alves de Brito enviou carta aos sócios inadimplentes 

e está esperando os resultados. De acordo com a pauta da reunião, 

faltavam ser discutidos o andamento dos preparativos para o VII 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia e a publicação dos 

trabalhos do referido Congresso, mas, devido ao avançado da hora, 
não havia mais tempo para isso. Assim foi convocada uma reunião 

extraordinária para o próximo dia vinte e quatro de junho, no mesmo 

local, às nove horas, cujo tema principal será o Congresso. Por não 

haver mais tempo, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira da Silva, 

declarou encerrada a reunião às doze horas e quarenta e três minutos, 
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e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta 

Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, dez de junho de dois mil e dois. 
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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e 

três, às nove horas, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente 

do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os professores membros do 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFE-

FiL). Esta reunião tinha sido convocada em caráter extraordinário, 

com a finalidade principal de tratar da realização do VII Congresso 

Nacional de Linguística e Filologia (VII CNLF). Estavam presentes 

os professores José Pereira da Silva, Vito César Manzolillo, Cristina 
Alves de Brito, Maria Lúcia Mexias Simon, Álvaro Alfredo Bragan-

ça Júnior, Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, Claudio Cezar Henri-

ques e Alfredo Maceira Rodríguez. A reunião foi iniciada às nove 

horas, com a prestação de contas das finanças do CiFEFiL pela Pro-

fa. Cristina Alves de Brito. Às nove horas e vinte minutos, o Prof. 

José Pereira da Silva solicitou ao Prof. Álvaro Alfredo Bragança Jú-

nior que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. A ata foi 

comentada e aprovada pelos presentes. A seguir, o Prof. José Pereira 

da Silva informou que até o momento havia cento e noventa e sete 

(197) participantes inscritos e que já tinha recebido cento e trinta e 

sete (137) resumos de trabalhos a serem apresentados. Depois, pas-
sou-se a discutir a possibilidade da exibição de um painel com fotos 

sobre o homenageado do Congresso. Concordou-se em que tinha que 

haver uma pessoa responsável pela aquisição e exibição do referido 

painel. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior prometeu trazer na 

próxima reunião informações precisas sobre a viabilidade do painel 

ainda para este ano. O Prof. José Pereira da Silva sugeriu um painel 

de madeira, tipo compensado, encarregando-se ele mesmo da compra 

da madeira. O Prof. Vito César Manzolillo ficaria encarregado da or-

ganização do material. Fotos e outros documentos de interesse do 

CiFEFiL e do homenageado seriam expostos no painel ainda no 

Congresso deste ano. O Prof. Cláudio Cezar Henriques opinou que o 

painel poderia ser exposto este ano com a finalidade de divulgar este 
processo para os congressos futuros. Discutiu-se a instauração de um 

concurso sobre o homenageado do ano. Este concurso seria de mo-

nografias elaboradas por graduandos para as quais seria estabelecido 

algum tipo de premiação. Cartazes ou outras ilustrações sobre o ho-
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menageado também seriam passíveis de avaliação e prêmio. A famí-

lia do homenageado talvez pudesse contribuir com informações ou 

empréstimo de material relativo ao homenageado. Nada ficou deci-

dido a respeito, ficando a decisão para a próxima reunião porque fal-

ta um estudo mais aprofundado do tema. A seguir, o Prof. José Perei-

ra da Silva referiu-se à publicação das atas dos congressos. Informou 

que faltava publicar quatro (4) cadernos das Atas do VI CNLF. Disse 

que no futuro as capas dos cadernos das Atas viriam com capas a co-

res, pois ele já as tinha criado no computador. Sobre os números da 

Revista Philologus informou que os números vinte e quatro (24) e 

vinte e cinco (25) já estavam prontos para impressão, à espera apenas 
dos recursos financeiros para realizá-la. Quanto ao número vinte e 

seis (26), disse que já o tinha enviado por e-mail aos Diretores do 

CiFEFiL¸ para avaliação e revisão. O Prof. Claudio Cezar Henriques 

referiu-se a critérios e possibilidades de revisão. A seguir, o Prof. Jo-

sé Pereira da Silva enfatizou a conveniência de publicar na Revista 

Philologus duas ou três resenhas de livros novos, relacionados às ci-

ências da linguagem. Essas resenhas deverão abordar a obra do pon-

to de vista científico, com título próprio e duas ou três páginas de 

conteúdo, não havendo necessidade de a resenha ser inédita. Os pre-

sentes concordaram com essas propostas. A Profa. Cristina Alves de 

Brito levantou o tema do material que receberiam os alunos dos mi-
nicursos. Concordou-se que somente os alunos matriculados recebe-

riam o Livro dos Minicursos, com o conteúdo de todos os minicursos 

oferecidos. Também foi ventilada a melhor maneira de obter local 

para exposição do painel, empréstimo de material para exibição de 

transparências, outros recursos didáticos etc. Foram dadas algumas 

sugestões a respeito. Foi proposto o envio de uma carta de pedido de 

patrocínio aos editores e livrarias que pudessem estar interessados na 

sua divulgação no Congresso. Esgotadas as sugestões sobre a melhor 

realização do VII CNLF, com a promessa dos presentes de verificar 

a melhor maneira de realizar as funções a eles atribuídas, o Prof. José 

Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião às doze horas e quaren-

ta e seis minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secre-
tário, redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-

Presidente. 

Rio de Janeiro, vinte e quatro de maio de dois mil e três. 
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ATA DA SEXAGÉSIMA NONA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e três, 

às nove horas, como estava programado, reuniram-se na residência 

do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os 

professores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos 

e Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pe-

reira da Silva, Cristina Alves de Brito, Ruy Magalhães de Araujo, 

Vito César Manzolillo, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Valdênia 

Teixeira de Oliveira Pinto, Maria Lúcia Mexias Simon e Alfredo 
Maceira Rodríguez. O Prof. José Pereira da Silva respondeu algumas 

perguntas individuais dos presentes e, às nove horas e vinte minutos, 

deu por iniciada a reunião, solicitando ao Prof. Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. A 

ata foi lida e discutida pelos presentes, os quais concordaram em in-

cluir nela algumas palavras para esclarecer melhor o sentido de um 

parágrafo, o que podia ser feito facilmente por estar ainda em rascu-

nho. A seguir, a Profa. Cristina Alves de Brito propôs que no VII 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia (VII CNLF) se co-

brasse um preço mais baixo (dez reais – R$ 10,00) aos alunos de 

graduação, os quais receberiam somente um certificado de frequên-
cia. O Prof. José Pereira da Silva referiu-se aos preparativos para o 

VII CNLF: custo do material, número de inscrições, etc. Explicou 

que o prazo de inscrições para a apresentação de trabalhos tinha-se 

encerrado no dia anterior (dia treze de junho) e que o número de tra-

balhos inscritos era maior do que o número de pessoas, porque al-

gumas apresentarão mais de um trabalho. A Profa. Cristina Alves de 

Brito informou sobre as pesquisas que ela tinha feito a respeito de li-

vreiros que exporiam no Congresso, fornecimento de café, etc. assim 

como seus contatos com o funcionário Jorge sobre disponibilidade 

de salas, de projetores e outros dispositivos didáticos. A seguir, o 

Prof. José Pereira da Silva perguntou pelo painel e sugeriu como este 

poderia ser feito. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior disse que 
ia mandar por e-mail para o Prof. José Pereira da Silva o resultado de 

sua pesquisa sobre as possibilidades da elaboração do painel. O Prof. 

José Pereira da Silva acrescentou que ele próprio também ia pesqui-

sar sobre o assunto. A Prof. Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto adu-
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ziu que também poderia pesquisar, se for orientada sobre isso. Em 

continuação, o Prof. José Pereira da Silva comentou com a Profa. 

Cristina Alves de Brito sobre as dificuldades encontradas no Banco 

do Brasil para atualizar os nomes dos membros da Diretoria que ser 

CiFEFiL. Explicou-lhe também que quem quiser publicar trabalho 

no Congresso terá de pagar a ela ou à Profa. Valdênia Teixeira de 

Oliveira Pinto a importância estipulada até o dia trinta do corrente 

mês de junho, podendo os interessados entrar em contato com algu-

ma delas por telefone. Informou também aos presentes que ele tinha 

passado para a sua conta bancária pessoal um cheque da conta do 

CiFEFiL para fazer frente a algumas despesas do Congresso, mas 
que ainda faltava pagar a mensalidade da Secretária, de trezentos re-

ais (R$ 300,00). Disse que até a data havia trezentos e oitenta (380) 

participantes inscritos, alguns só para assistir. Os que trabalham no 

Congresso, assim como os da Comissão de Apoio, os que vão apre-

sentar conferências estão isentos do pagamento da inscrição. Os es-

trangeiros ou pessoas que vivem fora do país não precisarão pagar 

antecipadamente suas inscrições. Continuando ainda, o Prof. José 

Pereira da Silva opinou que a divulgação, a partir de agora, terá de 

ser feita principalmente tendo em vistas os alunos. Nas faculdades 

particulares essa divulgação devia ser feita até o fim de junho, devi-

do às férias escolares. Nas faculdades públicas não haverá férias nes-
se período, devido à greve recente. A respeito de publicações infor-

mou que só faltam dois volumes das Atas do VI Congresso Nacional 

de Linguística e Filologia (VI CNLF). Os números quinto (5o) e sex-

to (6o) já estão prontos e o sétimo (7o) está no prelo, faltando apenas 

o oitavo (8o) e o nono (9o). Mostrou o sexto (6o) aos presentes. A se-

guir distribuiu o número vinte e quatro (24) da Revista Philologus e 

disse que os números vinte e cinco (25) e vinte já estavam em anda-

mento e que seriam distribuídos antes do Congresso e que o número 

vinte e seis (26) esperava que ficasse pronto ainda para poder ser dis-

tribuído nesse evento. Continuando, tratou-se do coquetel de encer-

ramento do Congresso e da possibilidade de oferecer café ou outro 

tipo de bebidas e comidas durante a realização do mesmo. Os profes-
sores Álvaro Alfredo Bragança Júnior e Valdênia Teixeira de Olivei-

ra Pinto ficaram encarregados de cuidar desse assunto. A próxima 

Reunião Ordinária do CiFEFiL ficou marcada para o dia nove de 

agosto vindouro, à mesma hora e no mesmo local. Como não havia 

mais assuntos para discutir nem mais quem quisesse fazer uso da pa-
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lavra, o Prof. José Pereira da Silva deu por encerrada a reunião às 

doze horas e trinta minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Pri-

meiro Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelo 

Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, quatorze de junho de dois mil e três. 

Alfredo Maceira Rodríguez. 
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ATA DA SEPTUAGÉSIMA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

três, às dezoito horas, reuniram-se na sala 01 do Laboratório de Idi-

omas do Instituto de Letras da UERJ os participantes do VII Con-

gresso Nacional de Linguística e Filologia (VII CNLF) que acabava 

de ser encerrado. Estavam presentes os professores membros do Cír-

culo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL) 

José Pereira da Silva, Cristina Alves de Brito, Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior, Eliane Cunha Lopes, Ilma Nogueira Motta, Valdênia 
Teixeira de Oliveira Pinto e Alfredo Maceira Rodríguez. Também se 

achava presente a Profa. Jeanette Monteiro de Cnop, de Maringá, as-

sim como os estagiários que tinham colaborado no Congresso: 

Rosângela Ferreira Neto, Giselle Nunes, Washington Lopes, Carlos 

Eduardo Soares da Cruz, Luciana Guedes e Jéssica Tavares. Tam-

bém participou da reunião o funcionário Jorge Luiz Mendonça, do 

Instituto de Letras da UERJ, que, devido a sua experiência em even-

tos desse tipo, deu sugestões valiosas para futuros eventos. A finali-

dade dessa reunião foi a de avaliar o Congresso que se acabava de 

encerrar, com a intenção de melhorar nos próximos anos. O Prof. Jo-

sé Pereira da Silva solicitou a cada um dos presentes seu depoimento 
e opiniões a respeito do Congresso. A Profa. Jeanette Monteiro de 

Cnop disse que achara tudo bom. A Profa. Eliana da Cunha Lopes 

disse que o Congresso estivera mais bem organizado do que os dos 

anos anteriores. O Prof. José Pereira da Silva referiu-se à conveniên-

cia do bom uso dos aparelhos que fossem usados, lembrando-se 

sempre de solicitar com antecedência o retroprojetor e não o deixar 

ligado. Sugeriu que se incentivasse o uso de multimídia, principal-

mente por quem apresentasse programa em língua estrangeira. Disse 

que no próximo Congresso haverá painéis disponíveis, porque são 

muito produtivos. O estagiário Washington Lopes disse que deveria 

ser modificada a organização da entrega do material aos participan-

tes e a Profa. Cristina Alves de Brito informou que isso seria mudado 
no próximo ano. O funcionário Jorge sugeriu que se simplificasse a 

linguagem das informações, porque, às vezes, não era bem compre-

endida pelos que participavam pela primeira vez e até se poderiam 

assustar. O estagiário Washington Lopes concordou com a ideia. A 
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respeito da participação dos estagiários houve várias opiniões. Con-

cordou-se em que se deviam inscrever os que realmente ajudassem. 

A Profa. Cristina Alves de Brito disse que faltara uma reunião com 

os estagiários, um treinamento com a equipe, pelo que alguns estagi-

ários não demonstravam interesse. A Profa. Valdênia Teixeira Oli-

veira Pinto disse que os monitores deveriam chegar na hora, para 

tentar sempre manter o grupo. Este ano faltaram camisetas do Con-

gresso: ou melhor, houve mais procura do que oferta. Concordou-se 

em que só se deviam aceitar aqueles que estivessem dispostos a tra-

balhar. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior disse que o lança-

mento de livros precisava ser mais bem organizado. Também houve 
sugestões sobre o tempo de apresentação oral dos trabalhos em sala, 

visto que alguns apresentadores ultrapassavam seu limite de tempo. 

Houve algumas sugestões, entre elas a da amostra de um papel ou 

cartão ao palestrante, indicando-lhe que faltavam cinco minutos. 

Constatou-se que o café e os biscoitos já estavam esgotados na quar-

ta-feira e foi sugerido que nos horários de atividades nas salas, não 

haveria necessidade de fornecê-los. A Profa. Cristina Alves de Brito 

achou que tudo tinha corrido bem, em relação aos anos anteriores. 

Todos os participantes demonstraram bom humor. O Prof. José Pe-

reira da Silva fez os comentários finais. Animou os monitores a apre-

sentar eventos em suas universidades, comunidades etc. para se acos-
tumarem, pois eles serão os futuros organizadores deste e de outros 

congressos e eventos semelhantes. Finalmente informou que o VIII 

CNLF será realizado perto do final do mês de agosto do ano de dois 

mil e quatro, declarando encerrada a reunião às dezenove horas e 

cinquenta minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Se-

cretário, redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-

Presidente 

Rio de Janeiro, vinte e nove de agosto de dois mil e três. 
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ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

três, às nove horas, como estava programado, reuniram-se na resi-

dência do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filo-

lógicos e Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os pro-

fessores membros do CiFEFiL. Estavam presentes os professores Jo-

sé Pereira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Cristina Al-

ves de Brito e Alfredo Maceira Rodríguez. Às nove horas e quarenta 

e cinco minutos, o Diretor-Presidente deu por iniciada a reunião, dis-
tribuindo aos presentes a pauta da mesma. A Profa. Cristina Alves de 

Brito procedeu à leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada 

pelos presentes. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva distribui o 

programa do VIII Congresso Nacional de Linguística e Filologia 

(VIII CNLF), informando que já estava praticamente acertada sua 

realização no Instituto de Letras da UERJ, nos dias vinte e três a vin-

te e sete de agosto do ano de dois mil e quatro e deu-se início à apre-

ciação do programa. Concordou-se em dividir a apresentação dos 

minicursos em dois dias, visto que alguns participantes manifestaram 

a vontade de frequentar mais de um. Assim, metade dos minicursos 

serão realizados na segunda-feira de tarde e a outra metade, na terça-
feira de manhã. Depois passaram a discutir as bases do concurso de 

monografias de graduandos sobre Mário Barreto, filólogo homena-

geado no VIII CNLF. Ficou estabelecido que o prêmio aos vencedo-

res constaria de livros e diploma. O valor aproximado dos livros, as-

sim como os autores, títulos, etc., serão estabelecidos posteriormen-

te. Quanto à banca julgadora dos trabalhos resolveu-se que fosse 

formada por três professores com profundo conhecimento na matéria 

a ser julgada, mas que residam fora do Estado do Rio de Janeiro. 

Desses três professores, um selecionará os trabalhos que mereçam ir 

a julgamento e os outros dois darão o veredicto final. Além desses 

três avaliadores, será escolhido outro professor do Rio de Janeiro, 

que ficará como suplente para o caso de faltar algum dos outros. O 
Prof. Vito César de Oliveira Manzolillo ficou encarregado de elabo-

rar o programa com as normas do concurso. A seguir, o Prof. José 

Pereira da Silva levou à consideração dos presentes a ideia da reali-

zação do I Congresso Internacional de Estudos Filológicos e Lin-
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guísticos (ICIEFIL) por motivo do décimo (10o) aniversário do Ci-

FEFiL. Os presentes concordaram com a realização, mas faltava de-

terminar a época de sua realização. Uma proposta foi o mês de janei-

ro do ano de dois mil e cinco, com duração de três ou quatro dias; a 

outra foi a da realização simultânea com o VIII CNLF, nos dias vinte 

e três a vinte e sete de agosto do ano de dois mil e quatro. Esta foi a 

proposta vencedora. Concordou-se em que neste Congresso Interna-

cional serão homenageados em conjunto todos os que foram home-

nageados nos Congressos Nacionais anteriores. Os pormenores deste 

Congresso Internacional serão estabelecidos em outra reunião do Ci-

FEFiL. A seguir tratou-se da VII Semana Nacional de Estudos Filo-
lógicos e Linguísticos (Curso de Verão) a ser realizada de doze a de-

zesseis de janeiro de dois mil e quatro (12-16/01/2004), no Instituto 

de Letras da UERJ. O Prof. José Pereira da Silva distribuiu o pro-

grama da Semana (SENEFIL)e informou que o mesmo está disponí-

vel em www.filologia.org.br/viisenefil. Outras informações, assim 

com as inscrições estão disponíveis em pereira@uerj.br. Seguindo a 

pauta da reunião, passou-se a tratar do Encontro Nacional com a Fi-

lologia, evento que já foi realizado dois anos consecutivos nas de-

pendências da Academia Brasileira de Letras, mas que parece que 

atualmente não há ali mais disponibilidade para esse evento, por isso 

foram sugeridos outros locais onde poderia ser realizado como a Bi-
blioteca Nacional e outros. É um evento da responsabilidade da Dire-

toria Cultural do CiFEFiL, porém para este ano não há tempo hábil 

para sua realização. Como não se encontrava presente nenhum repre-

sentante da Diretoria Cultural, ficou o tema para ser discutido numa 

reunião extraordinária com essa Diretoria. A seguir passou-se a tratar 

da realização da IV Jornada Nacional da Filologia para o ano de 

dois mil e quatro, por já não haver tempo hábil para realizá-la no 

presente ano. Este evento é da alçada da Diretoria de Relações Públi-

cas, que será solicitada a tomar as devidas providências para que a 

ideia não seja abortada. A Profa. Cristina Alves de Brito propôs que 

se tratasse de organizar este evento em outros estados. Menciona-

ram-se alguns estados onde há pessoas que poderiam organizar o 
evento, que será realizado numa sexta-feira ou num sábado. Concor-

dou-se em que se devia ir entrando em contato com algumas dessas 

pessoas porque isso demanda bastante tempo. A continuação, o Prof. 

José Pereira da Silva deu alguns informes sobre algumas atividades 

do CiFEFiL. Inicialmente comunicou sua intenção de regularizar a 

http://www.filologia.org.br/viiisenefil
mailto:pereira@uerj.br
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entidade na Receita Federal para o que já tinha entrado em entendi-

mentos para contratar um profissional de Contabilidade, visto que a 

não regularização implicava em multa. Todos os presentes apoiaram 

a ideia. A seguir referiu-se à publicação do Volume VII dos 

CADERNOS DO CNLF, com trabalhos do VII CNLF. Informou que 

tinha recebido mais de cento e quarenta (140) trabalhos para publica-

ção em oito (8) volumes, além dos quatro (4) que forma publicados 

na época do evento. Os oito (8) volumes restantes e Revista Philolo-

gus, número 27 deverão ser publicados até dezembro do presente 

ano, com o que as publicações do CiFEFiL ficarão totalmente em 

dia. Também se congratulou, como todos os presentes, com o au-
mento do número de pagantes devido a novas adesões assim como à 

recuperação de alguns membros antigos. A seguir foi proposto o au-

mento da anuidade de sócio do CiFEFiL para cinquenta reais (R$ 

50,00). A proposta foi aprovada, estabelecendo-se a época de fixação 

do preço sempre depois do encerramento do CNLF. Finalmente in-

formou sobre a criação do domínio www.filologia.com.br, que per-

tencerá à Academia Brasileira de Filologia. Foi aceita a proposta do 

Diretor-Presidente de trocar o domínio FILOLOGIA.ORG.BR pelo 

FILOLOGIA.COM.BR para atender um desejo da Comissão nomea-

da com a finalidade de preparar a criação de um domínio próprio pa-

ra aquela instituição. Explicou as vantagens que isso representava 
para o CiFEFiL e para a Filologia em geral. Houve algumas ponde-

rações e finalmente os presentes concordaram em deixar a critério do 

Diretor-Presidente essa possível alteração. Não havendo mais assun-

tos na pauta, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Prof. José 

Pereira da Silva deu por encerrada a reunião às doze horas e quarenta 

e seis minutos e, eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretá-

rio, redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-

Presidente. 

Rio de Janeiro, vinte e sete de setembro de dois mil e três. 

http://www.filologia.com.br/
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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

quatro, às nove horas, como estava previsto, reuniram-se na residên-

cia do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filoló-

gicos e Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os pro-

fessores membros do CiFEFiL. (Esta reunião estava programada pa-

ra o mês de dezembro do ano de dois mil e três, mas por compromis-

sos do Diretor-Presidente teve que ser adiada). Estavam presentes os 

professores José Pereira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, 
Maria Lúcia Mexias Simon, Patrícia Festini e Alfredo Maceira Ro-

dríguez. Às nove horas e vinte minutos, o Diretor-Presidente deu por 

iniciada a reunião, apresentando a pauta da mesma. A seguir solici-

tou à Profa. Maria Lúcia Mexias Simon que procedesse à leitura da 

ata da reunião anterior. Foram comentados vários itens dessa ata an-

tes de ser aprovada pelos presentes. A seguir, o Prof. José Pereira da 

Silva informou que era conveniente filiar o Círculo Fluminense de 

Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL) à Federação das Aca-

demias de Letras do Rio de Janeiro. Enumerou as vantagens que tra-

ria para a nossa entidade e todos concordaram com que devia ser fei-

ta essa filiação. A seguir comentou-se que se deviam convidar pro-
fessores para o julgamento dos trabalhos sobre o homenageado do 

VIII CNLF, Mário Barreto. Foram indicados alguns nomes, sem se 

chegar a uma definição. A continuação passou-se a discutir a criação 

de uma medalha para homenagear pessoas que se destacaram em Fi-

lologia e/ou Linguística, com a finalidade de estimular o estudo des-

sas disciplinas. Concordou-se em que o nome da medalha será Isido-

ro de Sevilha, pela vinculação deste religioso com a Filologia num 

período remoto. Concordou-se também em criar uma comissão para 

estabelecer normas para a atribuição desse prêmio. A comissão deve 

ser composta por dois membros do CiFEFiL, os quais escolherão um 

terceiro de fora da entidade. Os dois membros do CiFEFiL já foram 

indicados: os professores Cláudio Cezar Henrique e Ruy Magalhães 
de Araujo. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva informou que pre-

tendia convidar as professoras Ceila e Sigrid Gavazzi para substituir 

temporariamente o Prof. Ruy Magalhães de Araujo, que está com li-

cença do seu cargo e a Profa. Flavia que no momento não está po-
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dendo exercer suas funções devido a exigências profissionais. A se-

guir referiu-se ao andamento das publicações do VII CNLF, infor-

mando que todos os trabalhos que foram apresentados já estão publi-

cados, faltando apenas o caderno doze (12), que está na gráfica. In-

formou também que tinha contratado os serviços da contadora Vivi-

ane Ferreira de Souza para atualizar a escrita do CiFEFiL e que esta 

entidade estava em boa situação, contando com duzentos e dezesseis 

(216) associados. Sobre o Encontro Nacional com a Filologia, reali-

zado em anos anteriores na Academia Brasileira de Letras, a Profa. 

Maria Lúcia Mexias Simon informou que ela e a Profa. Ilma Noguei-

ra Motta já tinham contatado a entidade e que no próximo mês de fe-
vereiro voltariam lá para tentar conseguir a realização do evento des-

te ano também nesse local, possivelmente no mês de maio, o que já 

está sendo divulgado pelo Departamento de Relações Públicas. Com 

referência à recém-realizada VII Semana Nacional de Filologia, o 

Prof. José Pereira da Silva informou que o resultado tinha sido posi-

tivo, pois tinham comparecido cerca de trezentos e trinta participan-

tes (330), sendo cento e seis inscritos pagantes (106). Informou tam-

bém que para o VIII Congresso Nacional de Linguística e Filologia 

já havia vinte (20) pessoas inscritas assim como três (3) mesas re-

dondas solicitadas. recomendou aos que os que fossem apresentar 

minicursos que o fizessem o mais rápido possível. Quanto aos pai-
néis, comunicou que ia enviar por e-mail a minuta da estrutura dos 

mesmos, com base na dos painéis apresentados em eventos do 

SBPC. Também vai organizar o concurso de monografias. A seguir 

foi estabelecido o cronograma das reuniões ordinárias do CiFEFiL, 

que é o seguinte: Dia seis (6) de março; dia dezessete (17) de abril; 

dia vinte e dois (22)de maio; dia três (3) de julho; dia dois (2) de ou-

tubro, e dia vinte (20) de novembro. Será também realizada uma 

reunião no dia vinte e sete (27) de agosto no Instituto de Letras da 

UERJ, logo após o encerramento do VIII Congresso Nacional de 

Linguística e Filologia, como habitualmente se vem fazendo. Esta 

reunião tem a finalidade de avaliar o Congresso recém-encerrado. 

Com exceção desta reunião, as demais vêm sendo até aqui realizadas 
na residência do Diretor-Presidente, mas cogitou-se a mudança de 

local que poderia ser uma sala no Instituto de Letras da UERJ ou no 

IBGE. As datas das reuniões ordinárias ficaram definidas, porém o 

local e horário serão informados aos interessados em tempo hábil. O 

Vice-Presidente do CiFEFiL, Prof. Vito César de Oliveira Manzolil-
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lo solicitou licença do cargo por três (03) meses para dedicar-se a 

elaboração de sua tese de doutorado, com o que concordaram os pre-

sentes. Não havendo mais assuntos para serem discutidos nem mais 

quem quisesse fazer uso da palavra, o Prof. José Pereira da Silva deu 

por encerrada a reunião às doze horas, e eu, Alfredo Maceira Rodrí-

guez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada por mim 

e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, dezessete de janeiro de dois mil e quatro. 
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ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e quatro, às 

nove horas, como estava programado, reuniram-se na residência do 

Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os professores 

membros do CiFEFiL. Estavam presentes os professores José Pereira 

da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Maria Lúcia Mexias 

Simon, Amós Coêlho da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Il-

ma Nogueira Motta, Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, Patrícia 
Festini e Alfredo Maceira Rodríguez. Depois de responder a diversas 

solicitações dos membros presentes, o Diretor-Presidente deu por 

iniciada a reunião, às dez horas, solicitando ao Prof. Álvaro Alfredo 

Bragança Júnior que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. 

A ata foi aprovada com a solicitação de que se fizesse o acréscimo 

de que no encerramento do VIII Congresso de Linguística e Filolo-

gia, no dia vinte e sete (27) de agosto de dois mil e quatro (2004) se 

procederá à eleição da Diretoria do CiFEFiL para o biênio 2005-

2006. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva comunicou que a Profa. 

Maria Emília Barcellos da Silva seria o terceiro membro da comissão 

formada para a atribuição do prêmio Isidoro de Sevilha. Informou 
também que já havia trinta (30) pessoas inscritas para o VIII Con-

gresso Nacional de Linguística e Filologia. O Prof. Amós Coêlho da 

Silva declarou que os autores que enviem trabalhos para a Revista 

Philologus com fontes especiais devem mandar a cópia das mesmas. 

O Prof. José Pereira da Silva informou que o número vinte e oito 

(28) da Revista Philologus será publicado no próximo mês de maio. 

O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior sugeriu a publicação de um 

número especial da Revista Philologus por motivo de seu décimo 

aniversário. O Prof. José Pereira da Silva disse-lhe que pretendia pu-

blicar um suplemento em agosto e solicitou-lhe que escrevesse um 

histórico da citada revista. O Prof. Amós Coêlho da Silva propôs que 

se imprimissem mais exemplares da Revista Philologus. A seguir, o 
Prof. José Pereira da Silva informou sobre a aquisição de material 

para o Almanaque CiFEFiL e distribui entre os presentes o do ano de 

2002. Informou também aos presentes sobre o registro das atas de 

eleição e posse dos atuais diretores do Círculo Fluminense de Estu-
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dos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL) no Registro Civil de Pes-

soas Jurídicas. O registro está no Cartório da Comarca da Capital do 

Rio de Janeiro, Avenida Presidente Wilson, número 164, sobreloja 

103. Protocolado e arquivado, matrícula 136145, Rio de Janeiro, dia 

vinte e um (21) de janeiro de dois mil e quatro (2004). Informou 

também que tinha sido enviada uma carta de cobrança a todos os as-

sociados. Disse que o saldo do ano passado do CiFEFiL é de cinco 

mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos (R$ 

5,597,97). As professoras Maria Lúcia Mexias Simon e Ilma Noguei-

ra Motta referiram-se ao III Encontro Nacional com a Filologia. In-

formaram que há sete conferencistas inscritos para participar. A se-
guir houve a proposta da mudança da correspondência do CiFEFiL 

para folder em vez de envelope, por ficar mais barata e de melhor 

aparência. Concluiu-se que era mais conveniente. A seguir tratou-se 

da busca de patrocinadores para o Prêmio Antenor Nascentes e para 

a Medalha Isidoro de Sevilha. Foram indicadas algumas editoras, 

mas o assunto ficou para ser estudado pela Diretoria de Relações Pú-

blicas. A seguir foram indicados nomes de conferencistas para o VIII 

CNLF. Foram indicados os professores Evanildo Cavalcante Becha-

ra, Helênio Fonseca de Oliveira, Bruno Fregni Bassetto, André Crim 

Valente, José Lemos Monteiro, Maria do Amparo Maleval, Francis-

co Borba, Vanda de Oliveira Bittencourt, Cidmar Teodoro Pais, Ieda 
Maria Alves, Antônio Martins de Araújo, Maria Emília Barcellos da 

Silva, Sigrid de Castro Gavazzi, Maria Helena de Moura Neves e 

Maria Eugênia Lamoglia. Os primeiros indicados serão convidados 

e, em caso de algum não poder aceitar o convite, será indicado outro, 

seguindo a ordem de indicação. A seguir passou-se a tratar de mate-

rial. O Prof. José Pereira da Silva mostrou-se favorável ao uso de pa-

pel de gramatura maior. Sugeriu também que os painéis se compras-

sem já prontos, do tipo dobrável, o que terá que ser feito até o final 

do próximo mês de maio. Concordou-se em consultar a Profa. Cristi-

na Alves de Brito, Diretora Financeira. A seguir surgiu uma proposta 

de ressarcimento do pagamento da inscrição aos membros da Direto-

ria do CiFEFiL, quando participarem de congressos ou outros even-
tos relacionados com estudos linguísticos e filológicos no Brasil. O 

tema ficou para ser discutido com mais profundidade numa próxima 

reunião. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior comunicou aos 

presentes a realização do Simpósio Nacional de Estudos Celtas e 

Germânicos, na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio 
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de Janeiro (UFRJ). O evento é da responsabilidade do Departamento 

de Estudos Anglo-Germânicos, ao qual pertence o professor, que é 

um dos coordenadores. O evento será realizado nos dias trinta (30) 

de agosto a dois (02) de setembro deste ano. O Prof Álvaro Alfredo 

Bragança Júnior solicitou a divulgação do evento, devido à impor-

tância cultural do mesmo. No havendo mais assuntos a serem discu-

tidos nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, 

Prof. José Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião às doze horas 

e dez minutos e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, 

redigi esta ata que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, seis de março de dois mil e quatro. 
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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e 

quatro, às dez horas, como estava programado, reuniram-se na resi-

dência do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filo-

lógicos e Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os pro-

fessores membros do CiFEFiL. Estavam presentes os professores Jo-

sé Pereira da Silva, Cristina Alves de Brito, Ruy Magalhães de Arau-

jo, Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, Patrícia Festini, Cláudio Ce-

zar Henriques e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas, o Diretor 
Presidente declarou aberta a reunião, informando que inverteria a or-

dem da pauta para liberar mais cedo a Profa. Valdênia Teixeira de 

Oliveira Pinto, devido a um compromisso que ela tinha. O Prof. José 

Pereira da Silva levou cartazes do III Encontro Nacional com a Filo-

logia e distribuiu-os entre os presentes que podiam afixá-los em uni-

versidades ou outros centros de ensino. A seguir informou sobre a 

inscrição de alunos para o VIII Congresso Nacional de Linguística e 

Filologia, para o Prêmio Antenor Nascentes e para a Comissão de 

Apoio. O Prof. Ruy Magalhães de Araujo procedeu à leitura da ata 

da reunião anterior, que foi aprovada sem reservas pelos presentes. O 

Prof. José Pereira da Silva comentou que é interessante procurar ins-
tituições que divulguem o VIII Congresso Nacional de Linguística e 

Filologia visto que este ano é realizado concomitantemente com o I 

Congresso Internacional de Estudos Filológicos e Linguísticos. In-

formou que algumas livrarias e editoras já se manifestaram interes-

sadas em ajudar na divulgação do evento. A seguir referiu-se ao III 

Encontro Nacional com a Filologia, informando que as professoras 

Maria Lúcia Mexias Simon e Ilma Nogueira Motta, do Departamento 

Cultural, não dispunham de tempo suficiente para tratar do evento, 

pelo que ele tivera que assumir algumas de suas funções para que 

não houvesse falhas. Continuando, disse que a Revista Philologus es-

tava em andamento e que o índice dos números publicados sairia no 

número trinta (30), número especial do décimo (10o) aniversário. O 
Prof. Cláudio Cezar Henriques opinou que se deveria publicar um 

suplemento com índice temático e que esse índice, muito útil para 

consulta, poderia ser elaborado por algum estagiário como tarefa es-

colar. Propôs a criação de uma bolsa de estágio pelo CiFEFiL para 
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um ou dois bolsistas, no valor de cento e noventa reais (R$ 190,00) 

para a elaboração do referido índice temático. Disse que ele á tinha 

modelos desse tipo de bolsas. O tema ficou para ser mais estudado e 

discutido. O Prof. José Pereira da Silva informou que a publicação 

de todos os trabalhos dos membros do CiFEFiL em CD-ROM até a 

realização do VIII CNLF era inviável. Disse também que há carência 

de membros na Diretoria. O Prof. Ruy Magalhães de Araujo está re-

tornando, mas não pode continuar como Segundo Secretário. Alguns 

membros indicados não comparecem às reuniões. A Profa. Patrícia 

Festini foi proposta como Segunda Secretária pro tempore e aceitou 

a indicação. O Prof. José Pereira da Silva disse que tinha mandado 
fazer dez (10) painéis de quatro (4) pôsteres cada, que ficarão na 

UERJ, sob a guarda do Instituto de Letras até a realização do VIII 

CNLF e depois seriam doados. O material é de boa qualidade. In-

formou também que descobriu uma firma de Santa Catarina que se 

dispõe a fazer a Medalha de Santo Isidoro, cujo custo é de vinte reais 

(R$ 20,00) por face (duas faces), além de cento e vinte reais (R$ 

120,00) pela elaboração da matriz. Foi apresentado um modelo da 

medalha em papel e houve várias propostas de alteração do desenho 

em ambas as faces, chegando-se a uma concordância. Depois, con-

cordou-se em que só pode indicar candidatos a receber a medalha 

quem tiver pelo menos dois anos de filiação ao CiFEFiL. Poderão 
votar todos os sócios, mesmo os recentes, mas estes não poderão in-

dicar candidatos. A relação dos candidatos estará disponível para vo-

tação por e-mail na página do CiFEFiL, na internet, mas só serão 

considerados os candidatos inscritos até o último dia do mês anterior 

à realização do evento. Os sócios que indicarem algum candidato te-

rão que fazer uma exposição escrita sobre os motivos da indicação 

da pessoa, que se terá destacado em estudos filológicos e/ou linguís-

ticos. Se uma pessoa for indicada por mais de um sócio, será consi-

derada a primeira indicação. Serão atribuídas três medalhas como 

prêmios. Foi proposto que os sócios possam votar em três candida-

tos, porém este item ficou em aberto para ser decidido numa próxima 

reunião. O Prof. Cláudio Cezar Henriques ficou de enviar ao Prof. 
José Pereira da Silva um e-mail especificando as características do 

modelo da medalha. Não havendo mais assuntos a serem discutidos 

nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. 

José Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião às treze horas e 

trinta minutos e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, 
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redigi esta Ata que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, dezessete de abril de dois mil e quatro. 
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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e 

quatro, às dez horas, como estava programado, reuniram-se na resi-

dência do Diretor-Presidente do Círculo de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os professores 

membros do CiFEFiL. Estavam presentes os professores José Pereira 

da Silva, Ilma Nogueira Motta, Patrícia Festini, Amós Coêlho da 

Silva e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas, o Prof. José Perei-

ra da Silva declarou aberta a reunião, distribuindo a pauta da mesma 
e solicitando à Prof. Ilma Nogueira Motta que procedesse à leitura da 

ata da reunião anterior, que foi comentada e aprovada pelos presen-

tes. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva e a Profa. Ilma Nogueira 

Motta comentaram o III Encontro Nacional com a Filologia, que se 

tinha encerrado no dia anterior, na Academia Brasileira de Letras. 

Concluíram que o evento tinha sido muito positivo, tanto pelo núme-

ro de inscritos: cento e quarenta (140), além de muitos que não fize-

ram inscrição, como pela divulgação e interesse que o evento desper-

tou. Ficou evidenciado o interesse dos participantes pela frequência a 

todas as palestras assim como pelas perguntas e debates que surgi-

ram. Como itens que devem ser levados em conta nos encontros vin-
douros destacou-se uma melhor comunicação entre a Direção Cultu-

ral do CiFEFiL e o setor da Academia Brasileira de Letras responsá-

vel pela locação ou cessão de salas para eventos externos. Por não se 

conhecer bem a burocracia da Academia no que se relaciona com es-

ta atividade, foi necessário pagar novecentos e quarenta reais (R$ 

940,00) pela locação. Não se questiona o pagamento dessa importân-

cia, ou de qualquer outra, mas é conveniente que em futuros eventos 

esteja prevista no orçamento. Com relação ao número de palestras, 

ficou combinado que serão duas por dia, sempre de tarde, ficando 

para outra reunião a fixação do horário do início das palestras e do 

intervalo. Verificou-se também a ausência dos presidentes das ses-

sões, o que parece que se deveu à falta de comunicação ou de ênfase 
da Direção Cultural com os professores indicados para essa função. 

Quanto ao problema financeiro do III Encontro, ficou para ser estu-

dado e discutido com a Diretoria Financeira porque não estava pre-

sente a Diretora nem a Vice-Diretora. Seguindo a ordem da pauta, 
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tratou-se da Revista Philologus. O Prof. José Pereira da Silva infor-

mou que o número vinte e oito (28) estava atrasado e a seguir pas-

sou-se a discutir o número de páginas que deveriam ter os próximos 

números. Combinou-se que a partir de agora, todos os números terão 

entre cento e vinte e cento e cinquenta páginas (120-150). O Prof. 

Amós Coêlho da Silva lamentou o atraso dos autores na entrega de 

seus textos para publicação, além de, às vezes, os apresentarem in-

completos. Concluindo o regulamento da Concessão da Medalha Isi-

doro de Sevilha, na maior parte, já discutido e aprovado na reunião 

anterior, decidiu-se que a exposição escrita do associado na indica-

ção de cada candidato terá que ser de uma página. O sócio do CiFE-
FiL poderá votar no máximo em três (3) candidatos. A seguir, pas-

sou-se ao tema do VIII Congresso Nacional de Linguística e Filolo-

gia. O Prof. José Pereira da Silva informou que já havia cento e qua-

renta (140) pessoas inscritas, das quais, setenta e duas (72) já envia-

ram resumos dos seus trabalhos. Informou também que não haverá 

Diretores de Relações Públicas nesses dias, devido a licença dos 

ocupantes desses cargos. Quanto aos estagiários, informou que já 

havia dez (10) da UERJ e cinco (5) de outras instituições, porém se-

rão necessários trinta (30) (seis para cada dia). Informou que o conta-

to dos candidatos a estagiários só pode ser feito com ele pela internet 

pelo e-mail: pereira@uerj.br. Disse que o Prof. Álvaro Alfredo Bra-
gança Júnior, Diretor Cultural, deve indicar um substituto ou dois pa-

ra exercer suas funções durante sua ausência. Continuando com sua 

exposição, disse que o fabricante dos painéis para o VIII CNLF já os 

havia entregado, mas que ele os devolvera por não estar de acordo 

com o que tinha sido tratado. Depois definiu a função do Secretário 

no Congresso: fiscalizar a comunicação escrita (cartazes, setas, etc.). 

Quanto à distribuição do espaço físico a editores e livreiros, disse 

que era atribuição da Profa. Cristina Alves de Brito. Comentou tam-

bém sobre a importância da filiação do CiFEFiL à Federação das 

Academias de Letras e Artes do Rio de Janeiro. Como não havia 

mais assuntos para serem discutidos nem mais quem quisesse fazer 

uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira da Silva, deu 
por encerrada a reunião às doze horas e trinta e cinco minutos e eu, 

Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que 

vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente, 

Rio de Janeiro, vinte e dois de maio de dois mil e quatro. 

mailto:pereira@uerj.br
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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e quatro, às 

dez horas, como estava programado, reuniram-se na residência do 

Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os professores 

membros do CiFEFiL. Estavam presentes os professores José Pereira 

da Silva, Ilma Nogueira Motta, Vito César de Oliveira Manzollilo, 

Amós Coêlho da Silva, Valdênia Teixeira de Oliveira, Patrícia Tere-

sita Festini e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas, o Prof. José 
Pereira da Silva deu início à reunião, distribuindo a pauta correspon-

dente e informando que pretendia andar um pouco mais rápido com 

os temas da pauta para não ultrapassar muito o tempo previsto. Al-

guns dos presentes disseram que as reuniões poderiam ser começa-

das uma hora antes e, visto que todos os presentes assim o preferiam, 

ficou acertado que futuramente começariam às nove horas. A seguir, 

a Profa. Ilma Nogueira Motta fez a leitura da ata da reunião anterior, 

que foi aprovada sem reservas pelos presentes. Continuando, o Prof. 

José Pereira da Silva informou que já havia mais de quatrocentos e 

cinquenta (450) trabalhos para apresentar no VIII Congresso Nacio-

nal de Linguística e Filologia e que todos os dados relativos a este 
Congresso estavam sendo atualizados frequentemente em 

www.filologia.org.br/viiicnlf. Disse que todos os resumos dos traba-

lhos que tinham sido entregues já estavam lá disponibilizados, assim 

como a programação, embora esta ainda se considerasse provisória 

porque poderiam ocorrer algumas alterações e que a relação dos ins-

critos logo seria atualizada. Informou que tinha retirado da página da 

internet os dados sobre o Prêmio Antenor Nascentes por não se ter 

apresentado nenhum candidato. Referiu-se aos painéis, que tinha en-

comendado e que tivera que devolver por não estarem em boas con-

dições, mas que agora vieram de acordo com o que fora solicitado. 

Disse que eram dez (10) painéis, cada um com espaço para expor 

quatro (4) pôsteres. A pessoa que apresente seu trabalho nos painéis 
ficará perto por duas horas para explicar o trabalho aos possíveis in-

teressados. Esse material depois será doado à UERJ. Informou que 

aproximadamente cinquenta por cento (50%) dos inscritos ainda não 

efetuaram o pagamento. Passou a seguir a comentar o prêmio Meda-

http://www.filologia.org.br/viiicnlf
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lha Isidoro de Sevilha informando que havia dificuldades técnicas 

com a firma que se tinha comprometido a fabricar a medalha pelo 

que poderia ocorrer que não estivesse disponível para ser entregue 

aos premiados no VIII CNLF e, nesse caso seria entregue posterior-

mente. Disse que já estava constituída a Comissão Julgadora desse 

prêmio e que tudo o concernente a ele estava na página da internet, 

inclusive as normas para votar no candidato preferido. A respeito da 

Revista Philologus, disse que o número vinte e nove (29) está em 

andamento. O Prof. Vito César Manzollilo sugeriu que se realizasse 

uma entrevista por mês. Os presentes acharam a ideia interessante e 

o Prof. José Pereira da Silva propôs que o Prof. Vito César Manzolli-
lo se encarregue dessa tarefa a partir do número trinta (30), mesmo 

porque a revista tinha grande aceitação até fora do CiFEFiL, visto 

que pessoas alheias ao Círculo fazem assinaturas. O Prof. Amós 

Coêlho da Silva aconselhou ao Prof. José Pereira da Silva a respon-

der ao autor de qualquer trabalho que receba sem resumo e / ou pala-

vras-chave para que complete o que falta para poder ser publicado. 

Concordou-se que as resenhas se referissem apenas à apresentação 

do trabalho resenhado (duas ou três páginas), evitando emitir juízos 

de valor para não criar polêmica. A continuação discutiu-se a função 

da Comissão de Apoio do VIII CNLF. As professoras Valdênia Tei-

xeira de Oliveira e Ilma Nogueira Motta ajudarão aos palestrantes 
com o material necessário, enquanto a parte financeira será coorde-

nada pela Profa. Cristina Alves de Brito. A seguir falou-se do forne-

cimento de café, biscoitos, água, etc. durante o Congresso e do Co-

quetel de Encerramento, do trato com a Cantina para preço especial 

no almoço e do orçamento para esses itens. O Prof. José Pereira da 

Silva referiu-se às publicações prévias do VIII CNLF, informando 

que o Livro de Resumos já está pronto e contém umas trezentas (300) 

páginas, o Livro de Programação, cinquenta (50) páginas e o Livro 

de Minicursos também ficará volumoso. Depois, referiu-se ao salário 

da Secretária Sílvia Avelar Silva, devido ao muito tempo de seu tra-

balho que dedica ao Congresso. Concordou-se em que receberá por 

conta do evento o salário de três (3) meses. A seguir, a Profa. Valdê-
nia Teixeira de Oliveira propôs algum auxílio em dinheiro aos esta-

giários, porém o Prof. José Pereira da Silva disse que eles já tinham 

outras vantagens como isenção de taxa, almoço, etc., além de que só 

se apresentava quem tinha interesse, pelo que não deve haver qual-

quer pagamento. Não havendo mais assuntos para discutir nem mais 
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quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, José Perei-

ra da Silva, deu por encerrada a reunião às doze horas e quarenta e 

cinco minutos e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretario, 

redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, seis de julho de dois mil e quatro. 
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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

quatro, às dezoito horas, reuniram-se, na sala F11039 do Instituto de 

Letras da UERJ, os participantes do VIII Congresso Nacional de 

Linguística e Filologia (VIII CNLF), com a finalidade de fazer uma 

rápida avaliação do evento, que acabava de ser encerrado, assim co-

mo de proceder à eleição da Diretoria do Círculo Fluminense de Es-

tudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL) para o biênio 2005-2006. 

Estavam presentes os professores membros do CiFEFiL, José Pereira 
da Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, Ilma Nogueira Motta, Valdênia 

Teixeira de Oliveira Pinto, Amós Coêlho da Silva e Patricia Festini. 

Também se achavam presentes os professores João Bortolanza, de 

Mato Grosso do Sul e Darío González, de Tokio, assim como os es-

tagiários, que tinham colaborado no Congresso, Claudia Martins, 

Nora Cristina Reis de Almeida e Fábio Sampaio de Almeida. A pro-

fessora, membra do CiFEFiL, Cristina Alves de Brito, participou da 

segunda instância da reunião devido às últimas tarefas do Congresso. 

Abrindo a reunião, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pe-

reira da Silva, solicitou aos membros presentes que avaliassem os 

pontos negativos do congresso em apenas cinco minutos, aprovei-
tando a memória recente dos fatos. A Profa. Maria Lúcia Mexias 

Simon referiu-se à intercalação dos minicursos ao meio-dia, desta-

cando a importância do intervalo. O Prof. José Pereira da Silva justi-

ficou a inclusão, afirmando que não é um problema de horário senão 

da própria organização das pessoas, e que a variedade faz possível a 

escolha. A estagiária Nora Cristina Reis referiu-se à apresentação de 

vários minicursos nas áreas de semiótica e de linguística no mesmo 

horário. Insistiu-se na necessidade de uma maior assistência às dis-

tintas atividades do Congresso e se falou da importância de ressaltar 

a divulgação. O Prof. João Bortolanza opinou que é preciso garantir 

participantes e o Prof. Amós Coêlho da Silva destacou a escassa 

concorrência de alunos da UERJ, possivelmente por causa da greve 
que, desde o mês de junho, afeta aos funcionários. Fez-se menção 

também a um caso que foi derivado da ouvidoria da UERJ, em que 

um participante do Congresso (desconhecido no momento) teria 

agredido a uma pessoa pertencente à Universidade Estácio de Sá. Fo-
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ram destacados também alguns pontos positivos do evento. O Prof. 

Darío González elogiou a variedade e a qualidade das exposições e 

considerou ótimo o tempo de duração do Congresso. Tanto o Prof. 

Amós Coêlho da Silva, quanto o Prof. João Bortolanza concordaram 

que a introdução de painéis foi um dos pontos positivos. A respeito 

disso, o Prof. José Pereira da Silva ressaltou que as sínteses apresen-

tadas com técnica de propaganda permitiram aos autores debater 

com as pessoas interessadas, possibilitando uma interação entre o 

emissor e o receptor muito melhor que nas comunicações orais. A 

pedido do Prof. José Pereira da Silva, às dezenove e quinze horas 

passou-se à realização da eleição. Não houve chapa apresentada, mas 
o Prof. José Pereira da Silva achou conveniente realizar um esboço 

de diretoria. Informou que o Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, 

ausente na reunião por causa justificada, aceitaria a participação nu-

ma chapa como sócio fundador. Referiu-se, também, aos Professores 

Bruno Fregni Bassetto, Maria Lucília Ruy e Luiz Antônio Lindo, de 

São Paulo, que manifestaram desejo de participar da diretoria, crian-

do-se uma diretoria fora do Rio de Janeiro. Os membros aceitaram 

com agrado a proposta. O Prof. João Bortolanza não aceitou formar 

parte da chapa, devido às suas atividades, mas achou interessante ter 

uma diretoria em São Paulo, ainda que objetasse sobre o nome do 

Círculo como "Fluminense". O Prof. José Pereira da Silva disse que 
há uma proposta de fazer do Círculo uma instituição nacional e que 

se pode manter o nome do cartório e mudar o nome-fantasia. Segui-

damente, cada membro manifestou sua opinião sobre o cargo que 

ocupou até o Congresso e seu desejo para o próximo período, e, des-

te modo, foi completando-se a chapa. Decidiu-se que a diretoria cul-

tural ficaria em São Paulo, mantendo a vice-diretoria no Rio, já que o 

grupo assumiria a preparação de eventos nesta cidade. Assim, foi 

completada para o esboço da Diretoria do Círculo Fluminense de Es-

tudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), para o biênio 2004-

2006, os seguintes membros da chapa: 

Diretor-Presidente José Pereira da Silva 

 Rua Visconde de Niterói, 512/97 – Mangueira 

20943-000 – Rio de Janeiro — RJ 

 CPF Nº 345.536.227-34 
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 Identidade N° 02748943-4 (IFP) 

Vice-Diretora Maria Lúcia Mexias Simon 

 Praia de Botafogo, 340 Ap. 913 – Botafogo 

22252-970 – Rio de Janeiro — RJ 

 CPF Nº 081.338.837-6 

 Identidade N° 

Primeira Secretária Patricia Festini 

 Av.Prefeito Dulcídio Cardoso 800, 3/503 

 Barra da Tijuca 

 22620-311 – Rio de Janeiro – RJ 

 CPF Nº 059.230.727-18 

 Identidade N° V371042-1 

Segundo Secretário Alfredo Maceira Rodríguez  

 Rua Brasilina, 34/204 – Cascadura 

21350-060 – Rio de Janeiro — RJ 

 CPF Nº 129.823.267-87 

 Identidade N°  

Diretor Cultural Bruno Fregni Bassetto 

 Rua Santa Bárbara d‘Oeste, 139  

 Jardim Flamboyant 

13904-523 – Amparo – SP 

 CPF Nº 024.290.048-87  

 Identidade N° 3.870.266-6 (SSP-SP) 

Vice-Diretora Cultural Ilma Nogueira Motta 

 Rua Noronha Torrezão, 11/403 bl. A 

 Santa Rosa 
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24240-180 – Niterói –RJ 

 CPF Nº 189.391.557-34 

 Identidade N° 830179 (IPF) 

Diretora de Relações Públicas Valdênia T. de Oliveira Pinto 

 Trav. Marciano Farias, 169, casa 1 

 Parada Quarenta 

24435-140 – São Gonçalo – RJ 

 CPF Nº 754.424.697-34 

 Identidade N° 05967665-0 

Vice-Diretora de Relações Públicas Maria Lucília Ruy 

 Rua Francisco Tollotti, 351 

 Bairro Demarchi  

09820-210 – São Bernardo do Campo – SP 

 CPF N° 069.464.138-30 

 Identidade N° 12.886.481-3 (SSP-SP) 

Diretor da Revista Philologus Amós Coêlho da Silva 

 Rua Ramiro Magalhães, 352  

 Engenho de Dentro 

20730-460 – Rio de Janeiro – RJ 

 CPF Nº 092.083.487-68 

 Identidade N° 

Vice-Diretor da Revista PhilologusVito César de Oliveira Manzolillo 

 Rua Carolina Santos, 173 / 202 – Méier 

20720-310 – Rio de Janeiro — RJ 

 CPF Nº 

 Identidade N° 
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Diretora Financeira Cristina Alves de Brito 

 Rua Marechal Mascarenhas de Morais, 129/701 

 Copacabana 

22030-040 – Rio de Janeiro — RJ 

 CPF Nº 382.374.157-87 

 Identidade N° 

Vice-Diretor Financeiro Álvaro Alfredo Bragança Júnior 

 Rua Teixeira Júnior, 239 – São Cristóvão 

20921-030 – Rio de Janeiro — RJ 

 CPF N° 827.761.307-59 

 Identidade N° 

O Prof. João Bortolanza e o estagiário Fábio Sampaio de Al-

meida tinham-se retirado um pouco antes, por motivo justificado. 

Não havendo mais assuntos a tratar nem quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Sil-

va, deu por encerrada a reunião, às vinte horas e quinze minutos, e 

eu, Patricia Festini, Segunda Secretária pro tempore, redigi esta Ata 

que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, vinte e sete de agosto de dois mil e quatro. 
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ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatro, 

às nove horas, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente do 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFE-

FiL), Prof. José Pereira da Silva, os professores membros do CiFE-

FiL. Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Alfredo 

Maceira Rodríguez, Ilma Nogueira Motta, Vito César de Oliveira 

Manzolillo, Maria Lúcia Mexias Simon, Amós Coêlho da Silva e Pa-

tricia Festini. O Diretor-Presidente declarou aberta a reunião, distri-
buindo a pauta correspondente. A professora Ilma Nogueira Motta 

procedeu à leitura das atas das reuniões anteriores, que foram apro-

vadas pelos presentes, fazendo-se notar, a respeito da ata 76a, que o 

número da Revista Philologus estará pronto para o mês de dezembro. 

Enquanto à ata 77a, o Professor José Pereira da Silva referiu-se ao 

fato de agressão, aclarando que não existiu tal, senão que foi um 

problema de má interpretação (confusão de "entrada franca" com 

"inscrição gratuita"). Disse que enviou um e-mail a todas as pessoas 

envolvidas sem obter resposta alguma. A continuação, se fez a ho-

mologação da Diretoria eleita. Confirmaram-se os cargos eleitos, 

mas com uma pequena mudança nos cargos de Primeiro e Segundo 
Secretário. O professor Alfredo Maceira Rodríguez permanecerá no 

cargo de Primeiro Secretário em função da redação de O Filólogo de 

Plantão, mas mantendo as tarefas do Segundo Secretário assim como 

Patricia Festini será a encarregada da redação das atas das reuniões. 

O Professor Vito César de Oliveira Manzolillo também fez um repa-

ro, aclarando que, se bem não é da sua preferência o trabalho da Re-

vista, exercerá o cargo de Vice-Diretor da Revista Philologus fazen-

do entrevistas e falando com aqueles que enviam trabalhos. Marcou-

se como data de posse da Diretoria a próxima reunião do Círculo a 

celebrar-se no dia 20 de novembro vindouro. Passou-se a seguir a re-

alizar-se a reavaliação do VIII CNLF. A Professora Patricia Festini 

referiu-se à pouca concorrência no lançamento de livros. Decidiu-se 
que, para o próximo congresso, se preparará a apresentação com to-

dos os interessados ao mesmo tempo no saguão, cancelando o coque-

tel. O Professor José Pereira da Silva fez menção a certas dificulda-

des com a administração do Instituto de Letras da UERJ, embora o 
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Congresso seja de beneficio para muitos professores da instituição e 

a página do CiFEFiL se ocupe da divulgação dos eventos da pós-

graduação da UERJ. A Professora Ilma Nogueira Motta falou sobre a 

necessidade de conservar o espaço físico da UERJ para a realização 

dos congressos, pela ótima localização do prédio. Avaliar-se-á se 

existe alguma possibilidade de ficar na UERJ mas distanciando-se do 

Instituto de Letras. A seguir o Professor José Pereira da Silva infor-

mou sobre a proposta da UNESA para a inclusão da VIII Semana 

Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos dentro da Semana de 

Letras da instituição. Como desse modo a SENEFIL fica diluída den-

tro do evento da UNESA, preferiu-se manter a ideia da semana pa-
drão de duas palestras por dia. Porém, os presentes acharam interes-

sante a participação de membros da Diretoria no evento. Os Profes-

sores José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez e Vito César 

Oliveira Manzolillo serão palestrantes no mesmo. Continuando, es-

colheram-se os professores que serão entrevistados para a Revista 

Philologus durante o ano de 2005. Os eleitos foram os Professores 

Evanildo Bechara, José Lemos Monteiro e Bruno Fregni Bassetto. O 

Professor Vito César de Oliveira Manzolillo referiu-se a necessidade 

de estabelecer um primeiro contato telefônico para confirmar a en-

trevista. Comentaram-se também as normas para a publicação de ar-

tigos, já que os mesmos não devem superar as vinte páginas e recor-
dou-se que é a Diretoria que decide a publicação ou não das contri-

buições. O Professor José Pereira da Silva informou que a Revista 

Philologus está classificada na lista de Periódicos Qualis, avaliados 

pela CAPES. Falou também do escasso cumprimento dos associados 

com as anuidades. Só 61 associados, de um total de 247, estão em 

dia com a Tesouraria, considerando-se os sete que são isentos. Refe-

riu-se, por último, que a Medalha de Santo Isidoro ainda não foi fei-

ta, mas que se programaria um evento por volta do 4 de abril de 2005 

para diplomar os agraciados. 

Não havendo mais assuntos a serem discutidos nem quem 

quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira 

da Silva, deu por encerrada a reunião às treze horas e eu, Patricia 
Festini, Segunda Secretária, redigi esta Ata que vai assinada por mim 

e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, dois de outubro de dois mil e quatro. 
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ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e qua-

tro, às nove horas, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente 

do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFE-

FiL), Prof. José Pereira da Silva, os professores membros do CiFE-

FiL. Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Ilma 

Nogueira Motta, Cristina Alves de Brito, Maria Lúcia Mexias Si-

mon, Amós Coêlho da Silva e Patricia Festini. O Diretor-Presidente 

declarou aberta a reunião, distribuindo a pauta correspondente. A 
professora Ilma Nogueira Motta procedeu à leitura da ata da reunião 

anterior, que foi aprovada pelos presentes. A professora Cristina Al-

ves de Brito referiu-se às dificuldades com a administração do Insti-

tuto de Letras, mas o professor José Pereira da Silva aclarou que há 

um apoio de um 70% dos docentes, o que neutraliza os problemas 

que se podem apresentar. Em continuação, concordou-se em consi-

derar empossada a Diretoria eleita para o biênio 2004-2006: Diretor-

Presidente – José Pereira da Silva, brasileiro, casado, filólogo e pro-

fessor de ensino superior casado, residente na rua Visconde de Nite-

rói, n° 512, casa 97 – Mangueira – Rio de Janeiro. CPF Nº 

345.536.227-34; Identidade N° 02748943-4 (IFP), emitida em 
27/05/1992 – Vice-Diretor – Maria Lúcia Mexias Simon, brasileira, 

separada, filóloga e professora de ensino superior, residente na Praia 

de Botafogo, 340 Ap. 913 – Botafogo– Rio de Janeiro. CPF Nº 

081.338.837-6; Identidade N° 80468420-3 (IFP), emitida em 

13/01/1980 – Primeiro Secretário – Alfredo Maceira Rodríguez, es-

panhol (naturalizado brasileiro), casado, professor de ensino superior 

e linguista (aposentado), residente na rua Brasilina, 34/204 – Casca-

dura – Rio de Janeiro . CPF Nº 129.823.267-87 – Identidade N° 

2716513 (IFP) emitida em 14/05/1975 – Segundo Secretário – Patri-

cia Festini, argentina, casada, professora de ensino superior, residen-

te na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso 800, 3/503 – Barra da Tijuca –

Rio de Janeiro. CPF Nº 059.230.727-18 – Identidade N° V371042-1 
(RNE), emitida em 28/06/2003 – Diretor Cultural – Bruno Fregni 

Bassetto, brasileiro, casado, filólogo e professor de ensino superior, 

residente na Rua Santa Bárbara d‘Oeste, 139 Jardim Flamboyant – 

Amparo – SP. CPF Nº 024.290.048-87 – Identidade N° 3.870.266-6 
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(SSP-SP) – Vice-Diretor Cultural – Ilma Nogueira Motta, brasileira, 

casada, professora, residente na rua Noronha Torrezão, 11/403 bl. A 

– Santa Rosa – Niterói. CPF Nº 189.391.557-34 – Identidade N° 

830179 (IPF) – Diretor de Relações Públicas – Valdênia T. de Oli-

veira Pinto, brasileira, casada, professora, residente em Trav. Marci-

ano Farias, 169, casa 1 – Parada Quarenta – São Gonçalo. CPF Nº 

754.424.697-34 – Identidade N° 05967665-0 – Vice-Diretora de Re-

lações Públicas – Maria Lucília Ruy, brasileira, solteira, professora, 

residente na rua Francisco Tollotti, 351 – Bairro Demarchi 09820-

210 – São Bernardo do Campo. CPF N° 069.464.138-30; Identidade 

N° 12.886.481-3 (SSP-SP) – Diretor da Revista Philologus – Amós 
Coêlho da Silva, brasileiro, casado, filólogo e professor de ensino 

superior, residente na Rua Ramiro Magalhães, 352 – Engenho de 

Dentro – Rio de Janeiro – CPF Nº 092.083.487-68; Identidade N° 

021351171-3 (IFP), emitida em 26/08/1986 – Vice-Diretor da Revis-

ta Philologus – Vito César de Oliveira Manzolillo, brasileiro, soltei-

ro, professor de ensino superior, residente na Rua Carolina Santos, 

173 / 202 – Méier – Rio de Janeiro. CPF Nº 900.586.167-68; Identi-

dade N° 006422689-2 (IFP), emitida em 02/02/2001 – Diretora Fi-

nanceira – Cristina Alves de Brito, brasileira, solteira, filóloga e pro-

fessora de ensino superior, residente na Rua Marechal Mascarenhas 

de Morais, 129/701 – Copacabana – Rio de Janeiro. CPF Nº 
382.374.157-87; Identidade N° ?, emitida em 06/12/1968 – Vice-

Diretor Financeiro – Álvaro Alfredo Bragança Júnior, brasileiro, ca-

sado, filólogo e professor de ensino superior, residente na Rua Tei-

xeira Júnior, 239 – São Cristóvão – Rio de Janeiro. CPF N° 

827.761.307-59; Identidade N° 06042319-1 (IFP), emitida em 

21/10/1980. Seguindo com a pauta, se trataram temas respectivos ao 

IX Congresso Nacional de Linguística e Filologia. O professor José 

Pereira da Silva informou que o homenageado será Said Ali já obtive 

dez e nove votos frente aos treze votos de Antenor Nascente e refe-

riu-se ao ícone para o congresso já que é preciso escolher uma ima-

gem para sua elaboração. A data marcada para o congresso é de 22 a 

26 de agosto de 2005, coincidindo com o aniversário da Academia. 
O professor José Pereira da Silva informou também que o resto de 

material que ficou de eventos anteriores dá para fazer um novo even-

to. Continuou-se a reunião referindo-se à publicação dos trabalhos do 

congresso, os quais estão quase todos publicados. Estão sendo con-

cluído assim o volume XIII com homenagens a Mário Barreto, o 
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XIV sobre Gramática e Léxico e o XV dos pôsteres. Comentou-se 

também que o volume de resumos é muito pesquisado pela Internet. 

A continuação, se falou das duas semanas Senefil programadas para 

o ano 2005. A primeira seria durante as férias, mas ainda não há data 

fechada. No segundo semestre se faria um evento na Estácio, mas há 

que escolher a data mais conveniente. Programou-se também para o 

4 de abril uma Jornada Nacional para diplomar às três pessoas que 

foram condecoradas com a medalha Isidoro de Sevilha. A Diretoria 

Cultural escolherá o melhor lugar entra São Paulo ou Rio de Janeiro. 

Seguindo com a pauta, se fixou o cronograma de reuniões para o ano 

de 2005, lembrando-se que em janeiro e fevereiro não há reunião. O 
cronograma ficou da seguinte forma: 5 de março, 9 de abril, 14 de 

maio, 18 de junho, 26 de agosto (coincidindo com o encerramento do 

IX Congresso de Linguística e Filologia), 24 de setembro, 22 de ou-

tubro e 26 de novembro. Por último, se fez menção a necessidade de 

entrar em contato com o secretário geral da Academia Brasileira de 

Letras e com o professor Bechara para a organização do evento no 

mês de maio. A professora Lima Nogueira Motta será estará a cargo 

da organização do evento.  

Não havendo mais assuntos a serem discutidos nem quem 

quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira 

da Silva, deu por encerrada a reunião às treze horas e eu, Patricia 
Festini, Segunda Secretária, redigi esta Ata que vai assinada por mim 

e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, vinte de novembro de dois mil e quatro. 
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ATA DA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS 

 

Aos cinco dias do mês de março de 2005 realizou-se na casa 

do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos 

e Linguísticos, doravante denominado CiFEFil, Prof. José Pereira da 

Silva, octogésima Reunião Ordinária do CiFEFiL, estando presentes 

o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira da Silva, a profa. Ilma No-

gueira Motta, Vice-Diretora Cultural e o Prof. Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior, Segundo Tesoureiro. A Reunião iniciou-se às 
09h10min, seguindo a pauta, a saber. O ponto 1 referia-se ao preen-

chimento das vagas de Primeiro e Segundo Secretários do CiFEFiL, 

devido à enfermidade do Primeiro Secretário e ao retorno para a Ar-

gentina da Segunda Secretária. Com relação a este tópico, o Diretor-

Presidente, Prof. José Pereira da Silva, convidou a Profa. Délia 

Cambeiro para ser a Primeira Secretária e esta aceitou o convite. 

Após isso, foi decidido que o Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior 

assumiria o cargo de Segundo Secretário, ficando vago, a partir da 

data de hoje, o cargo de Segundo Tesoureiro. Como item dois da 

Reunião foi apresentado o relatório da VIII Semana Nacional de Es-

tudos Filológicos e Linguísticos, doravante denominada SENEFIL, 
realizada na semana anterior ao Carnaval. Conforme a opinião do 

Diretor-Presidente do CiFEFiL, esta foi a melhor de todas no que 

tange à qualidade dos trabalhos apresentados. Financeiramente, po-

rém, segundo o Diretor-Presidente, as despesas foram maiores que a 

receita. Segundo a opinião do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. 

José Pereira da Silva, a venda de cerca de 100 exemplares restantes 

do Livro da VIII SENEFIL, de 140 páginas e que foi publicado co-

mo Suplemento da revista Philologus, equilibrará a situação finan-

ceira. O terceiro item da reunião tratou da IV Jornada Nacional de 

Filologia, que se realizará na USP no dia 04 de abril do corrente ano. 

Conforme a informação do Diretor-Presidente do CiFEFiL, já há 

mais de 50 inscritos para o evento. Por ocasião da IV Jornada Nacio-
nal de Filologia, serão condecorados com a medalha Isidoro de Sevi-

lha como ―Destaque do ano de 2004 em Linguística e Filologia‖ o 

Prof. Dr. Bruno Fregni Bassetto da USP, o Prof. Dr. Evanildo Becha-

ra, da UERJ e o Prof. Dr. João Bortolanza da UEL. Como item nú-
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mero quatro da reunião foi discutido o Encontro Nacional com a Fi-

lologia, que deverá ocorrer provavelmente de 16 a 20 d maio na 

Academia Brasileira de Letras. Os primeiros contatos já foram feitos 

através da profa. Cristina Alves de Brito pelo CiFEFiL e pela profa. 

Leila Longo pela Academia Brasileira de Letras. Sobre a data, esta 

ainda está incerta devido às negociações sobre o aluguel do espaço 

físico. O tópico número cinco da reunião prendeu-se ao IX Congres-

so Nacional de Filologia, que ocorrerá de 22 a 26 de agosto na 

UERJ. O Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, 

informou que já há algumas inscrições para o Congresso. Sobre este 

tópico, o Diretor-Presidente comunicou aos presentes que a partir de 
2004, as instituições que disponibilizavam o espaço físico para a rea-

lização dos eventos do CiFEFiL começaram a cobrar preços bastante 

elevados e que já é necessário se pensar em conseguir novos espaços 

físicos com preços mais módicos. Em seguida discutiu-se acerca do 

nome dos convidados para as conferências e foram indicados os se-

guintes nomes para serem convidados nesta ordem até preencher a 

necessidade do evento, que será de oito conferencistas: Antônio Mar-

tins de Araújo (UFRJ), Mário Eduardo Viaro (USP), Evanildo Be-

chara (UERJ), Afrânio Gonçalves Barbosa (UFRJ), Cilene da Cunha 

Pereira (UFRJ), Antônio Hauila (UFRJ), Helênio Fonseca de Olivei-

ra (UERJ), Bruno Fregni Bassetto (USP), Ricardo Stavola Cavaliere 
(UFF), Claudio Cezar Henriques (UERJ), Célia Marques Telles 

(UFBA), João Bortolanza (UEL), Célia Regina (UFRJ), Vanda de 

Oliveira Bittencourt (UFMG), Emanoel da Santíssima Trindade José 

dos Santos (UFRJ) e Celina Márcia de Souza Abbade (UFBA). O 

Diretor-Presidente do CiFEFiL salientou os presentes sobre a neces-

sidade de marcação de uma reunião extraordinária para tratar exclu-

sivamente do IX CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E 

FILOLOGIA. O ponto seis da reunião referiu-se à conveniência ou 

não de se repetir a programação da VIII SENEFIL ainda no ano de 

2005. Deliberou-se ser desaconselhável uma segunda edição do 

mesmo evento em um mesmo ano. No tópico sete da reunião discu-

tiu-se acerca da omissão dos sócios do CiFEFiL, que estão com as 
suas anuidades em atraso. Os presentes decidiram que a Diretoria Fi-

nanceira deverá tomar providências relativas à cobrança daquelas. O 

último ponto de pauta da reunião deteve-se sobre a proposta da cria-

ção da estrutura do CURSO DE FILOLOGIA A DISTÂNCIA, que 

contaria com a participação do quadro docente do CiFEFiL. A pro-
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posta foi analisada e considerada como muito pertinente. Durante a 

IV Jornada Nacional de Filologia na USP, em abril deste ano, o Dire-

tor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva apresentará 

um anteprojeto mais elaborado com relação ao Curso. Inicialmente, 

segundo as palavras do Diretor-Presidente do CiFEFiL, o Curso de-

verá ser oferecido como Curso de Extensão, enquanto se providencie 

a transformação legal em Curso de Especialização. Nada mais ha-

vendo a se tratar, a reunião encerrou-se às doze horas e eu, Álvaro 

Alfredo Bragança Júnior, secretário ad hoc desta Reunião, lavrei a 

presente Ata, que, após lida e aprovada será devidamente assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO DE 14 DE MAIO DE 2005 

 

Aos quatorze dias do mês de maio de 2005, reuniram-se às 

10:30 h, na residência do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense 

de Estudos Filológicos e Linguísticos, Professor José Pereira da Sil-

va, os Professores Álvaro Bragança Junior, Delia Cambeiro, José Pe-

reira da Silva e Vito César de Oliveira Manzolillo. O Segundo-

Secretário, Professor Álvaro Bragança Júnior, procedeu à leitura da 

Ata da reunião anterior, que, após lida e discutida, foi aprovada por 

todos os presentes. Dando-se continuidade, fez-se a apresentação do 

próximo número da revista Philologus, cujos artigos correspondentes 
ao mês de agosto 2005, número 32, foram apresentados aos professo-

res, pelo Diretor-Presidente. Por sugestão do Diretor Financeiro, Pro-

fessor Vito de O. Manzolillo, já deveria ser escolhido, durante a reu-

nião, o terceiro entrevistado da Revista Philologus. Por sugestão do 

Professor José Pereira da Silva, deveria ser o Professor Emmanoel 

Macedo Tavares, nome aprovado por todos. Em seguida, procedeu-

se ao relato dos preparativos do IX Congresso Nacional de Filologia 

e Linguística, a ter lugar no Instituto de Letras da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, de 22 a 27 de agosto de 2005. Informou o 

Diretor–Presidente, José Pereira da Silva, já estarem fechadas as ins-

crições para Mesas-Redondas e para Conferências, no entanto, acei-
tam-se ainda inscrições para Comunicações e Pôsteres, até 31 de 

maio, data limite para qualquer outra participação. Ele também en-

tregou, nesse momento, as camisetas de propaganda do evento, aos 

participantes da reunião. Assinalou, porém, que apenas os alunos do 

IL, participantes da Comissão de Apoio do CNFL, não pagarão pelas 

camisetas e as mesmas deverão estar circulando, de preferência uma 

ou duas semanas antes do Congresso, para boa propaganda do Con-

gresso. Além disso, firmou o citado Professor, tal grupo de apoio terá 

ainda ajuda nas refeições. Os alunos da graduação, mesmo os não 

colaboradores, não pagam a inscrição no evento, será cobrado apenas 

o material impresso. Também não recebem a pasta com material, 

mas o certificado é garantido, mediante 40 horas de comparecimento 
efetivo nos trabalhos. A entrada, segue a norma usual, concedendo o 

direito à entrada no recinto das palestras, conferências e mesas-

redondas, a qualquer outra pessoa. Estabeleceu-se que membros da 

Direção do CiFEFiL terão reuniões para instrução da Comissão de 
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Apoio. Em continuidade aos comentários e preparativos do IX 

CNFL, o Diretor-Presidente, Professor José Pereira da Silva, mos-

trou os símbolos constantes do logotipo das camisetas do Congresso, 

quais sejam, o círculo vermelho, as iniciais do CNFL, a vela, o nome 

do círculo, a flor de bananeira, a folha de papel e, finalmente, a pena. 

Ainda em relação ao Congresso, o Professor José Pereira da Silva 

afirmou ter solicitado espaço IL/UERJ: no hall do bloco F, para uma 

exposição de material bibliográfico, contando com a participação de 

livreiros, e no dos elevadores, para uma apresentação de pôsteres, 

agendada para a terça e quinta-feira. Também serão providenciados 

um (01) datashow e uma (01) linha telefônica exclusiva para o even-
to. A seguir, o professor José Pereira da Silva propôs que se indicas-

sem nomes que, de fato, possam comparecer às reuniões, a cada 45 

dias, realizadas no sábado, das 09:00 h às 12:00 h. Em assuntos ge-

rais, discorreu-se sobre a 4a Jornada Nacional de Filologia, conside-

rada um sucesso; sobre o Encontro Nacional com a Filologia, impos-

sível de acontecer tanto na Academia Brasileira de Letras, pois os di-

as de apresentação ficariam quebrados, como no Liceu Literário Por-

tuguês, que, demorou e negou seu espaço. A proposta do Professor 

José Pereira da Silva foi de dividirem-se as Jornadas em mais de uma 

Faculdade, devendo ocorrer, de preferência, no turno em que há os 

cursos nas Instituições onde será organizada a Jornada. Após o Dire-
tor-Presidente, Professor José Pereira da Silva, assinalar a data de 6 a 

10 de junho para a realização do 3o Congresso da Pós-Graduação em 

Língua Portuguesa, na UERJ/ São Gonçalo, e o Segundo-Secretário, 

Professor Álvaro Bragança Júnior, lembrar que, em Londrina, de 6 a 

8 de julho acontecerá o Encontro da ABREM (Associação Brasileira 

de Estudos Medievais), encerrou-se a reunião, às 12h20min, da qual 

lavrei a presente Ata, assinada por mim, Delia Cambeiro, Primeiro-

Secretário, e pelos demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 16 de 

maio de mil, dois mil e cinco. 
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ATA DA REUNIÃO DE 6 DE AGOSTO DE 2005 

 

Aos seis dias do mês de agosto de 2005, reuniram-se às 9:30 

h, em caráter extraordinário, na residência do Diretor-Presidente do 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, Professor 

José Pereira da Silva, os seguintes Professores componentes da dire-

toria do CiFEFil: Álvaro Bragança Júnior, Amos Coelho, Delia 

Cambeiro, Valdênia e José Pereira da Silva. Iniciou a reunião o Dire-

tor-Presidente, com informes gerais sobre o IX Congresso, declaran-

do que um artigo enviado não será publicado, pois o autor não quer 

inscrever-se, alegando ter sido convidado a participar do Congresso. 
Respondeu o Diretor-Presidente que apenas ele possui autoridade pa-

ra convidar alguém, portanto, todos os presentes concordaram que o 

artigo não deva ser publicado. Ainda o Diretor-Presidente anunciou o 

Almanaque a sair durante o Congresso, junto com a publicação de 

2004, além dos Resumos de 2005. Discutiu-se, a seguir, quanto ao 

problema da utilização do datashow, ponderando-se ser um assunto 

de difícil solução, para o IX Congresso, mas que será revisto para o 

próximo. O Segundo-Secretário, Professor Álvaro Braga, lembrou do 

tipo de avaliação do CNPq, sugerindo que se fizessem publicações 

na qualidade de livro, com os artigos transformados em capítulos, 

pelo fato de a citada agência de fomento dar melhor avaliação para 
as publicações referenciadas como livro. Em resposta, o Diretor-

Presidente lembrou que a publicação do CiFEFil corresponde à cate-

goria Cadernos, portanto, não ser possível efetivar-se a sugestão do 

Professor Álvaro Bragança Júnior. Seguiu-se a reunião comentando-

se a homenagem a ser feita ao Professor Macieira e a prévia distri-

buição de exemplares do livro comemorativo para os membros da 

Diretoria do CiFEFil. Em prosseguimento, discutiu-se a divisão de 

encargos de componentes da Diretoria durante o Congresso. A pre-

paração do coquetel estará sob a responsabilidade da Professora 

Valdênia, como planejadora, assessorada pelo Professor Álvaro Bra-

gança, responsável da compra de vinhos e de copos. Ele também co-

ordenará as atividades correspondentes aos pôsteres, na terça-feira e 
quinta-feira, também cooperando na segunda-feira e na sexta-feira, 

após 14h30min, pois estará em sala de aula, na Faculdade de Letras 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até 13h00min. Professor 

Amós Coelho estará presente na terça-feira, quinta-feira e sexta-
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feira, pela manhã, e segunda-feira à tarde. Ele também deverá coor-

denar, na quarta-feira, pela manhã, o lançamento do livro em home-

nagem ao Professor Macieira. A Primeira-Secretária, Professora De-

lia Cambeiro, ficará na terça-feira e na quinta-feira, a partir das 

14h00min, devido a seus encargos como Coordenadora Geral do 

LICOM UERJ, durante toda a manhã. Os outros dias, a citada pro-

fessora tem horário de aulas na Escola de Letras da Univercidade. 

Apesar de seus horários, ela deve ainda fiscalizar, já na segunda-feira 

de manhã, se as informações, as indicações, os cartazes escritos refe-

rentes às atividades estão em ordem e se o direcionamento das salas 

cumpre com os objetivos de bem informar. Após efetuarem-se corre-
ções na lista de Resumos, pelos Professores Álvaro Bragança Júnior 

e Amós Coelho, encerrou-se a reunião, às 13h00min, da qual lavrei a 

presente Ata assinada por mim, Delia Cambeiro, Primeira-Secretária, 

e pelos demais sócios presentes. Rio de Janeiro, seis de agosto de 

dois mil e cinco. 



de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 225 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2005 reuniram-se na 

UERJ, no 11º andar, às 17h30min, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, 

José Pereira da Silva e os membros Afrânio Garcia, Joseph Ildefon-

so, Cristina Brito, Valdênia, Álvaro Bragança, Maria Lúcia Mexias 

Simon, Eliana Cunha, Amós e as monitoras Luciana, Aline e Nara. 

Tema da reunião foi a avaliação do evento do IX Congresso Nacio-

nal de Linguística e Filologia. O professor Pereira, abriu a reunião, 

solicitando que fossem abordados apenas os fatos negativos do Con-
gresso. Abrindo a reunião, a profa. Maria Lúcia mencionou não exis-

tirem pontos negativos no Congresso e parabenizou a equipe organi-

zadora, com um bom nível das comunicações. O Prof. Afrânio solici-

tou que os palestrantes sejam informados sobre o que assinar do iní-

cio de seus trabalhos e como proceder com a ficha de chamada, não 

considerando ser tarefa dos professores assinar os certificados. Para 

ele, o Congresso cresceu muito, por isso dever-se-ia melhorar a capa 

das publicações do CiFEFiL. Em seguida, o Prof. Amós considerou 

interessante, porém, o Coordenador das Sessões controlar a presença 

dos participantes. O Prof. José Pereira, tomando a palavra, mencio-

nando que o professor ministrador dos minicursos deve assinar os 
certificados também para referendar os eventos oferecidos. Para ele, 

a forma escrita é a mais segura para se informar aos palestrantes. A 

monitora Luciana, em seguida, discorreu a respeito da fala do Prof. 

Afrânio, afirmando que falou com os professores sobre as instruções 

constantes dos envelopes com as listas de presença. O Prof. Ildefon-

so, então, sugeriu reduzirem-se as instruções. Nesse ínterim, o Prof. 

Afrânio redarguiu, dizendo que a lista de presença é necessária, po-

rém pensava não ser necessário ter que assinar os espaços em branco 

dos certificados, pois caberia à Administração do evento tal tarefa. 

Em seguida, o Prof. Pereira argumentou que a falha por esse fato te-

ria sido dele, pois os monitores deveriam ter sido avisados que lhes 

caberia recolher a lista de frequência e escreverem os nomes dos par-
ticipantes naquela. A monitora Luciana tomou novamente a palavra e 

disse que tinha sido feita previamente uma listagem de todos os ins-

critos, menos o do minicurso do Laboratório 2. Como na quarta-

feira, dia 24, ela e a monitora Jaciara não estavam presentes no Con-
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gresso, houve a falha nas listagens. Ela afirmou que os monitores 

responsáveis por isso não estavam preparados para a tarefa, pois des-

conheciam como proceder. Logo a seguir, a Profa. Valdênia falou a 

respeito, mencionando que o controle da monitoria foi realmente di-

fícil no evento e seu cronograma foi completamente alterado. De-

pois, tomou a palavra a profa. Cristina Brito, que discorreu sobre o 

curso do Prof. Afrânio, ministrado na quarta-feira e externou sua 

opinião de que há muitos eventos ocorrendo ao mesmo tempo, citan-

do naquele dia os minicursos, o coquetel de lançamento e às 14 horas 

as sessões de comunicação. Ela sugere que a inscrição dos minicur-

sos seja feita apenas a partir da lista oficial da Secretaria. Ela tam-
bém mencionou, sem citar nomes, de que duas pessoas do staff de 

ajuda falharam em suas missões no Congresso. A seguir, a profa. 

Cristina citou várias reclamações e pontos fracos do Congresso, lis-

tados abaixo: 1. alguns participantes se recusaram a criticar o Con-

gresso, apresentando pontos fracos, pois ―não queriam fazer isso 

com o Pereira‖; 2. os eventos não devem ser iniciados às 08 horas da 

manhã, pois muitos participantes somente chegam ao Rio no dia de 

início do evento; 3. o evento deveria iniciar às 09 horas; 4. diminuir 

o número de eventos simultâneos; 5. o coquetel de quarta-feira é to-

talmente desnecessário e humanamente impossível com eventos si-

multâneos. Também deveria haver um intervalo entre os minicursos 
e o início da próxima sessão de comunicações. 6. não deveria mais 

ocorrer minicursos nas quarta e sextas-feiras. 7. dever-se-ia escrever 

um memorando à UERJ comunicando a impraticabilidade do uso dos 

banheiros durante o evento, especialmente na terça-feira dia 23. A 

profa. Cristina aproveitou a oportunidade para parabenizar o trabalho 

e a colaboração dos funcionários da UERJ Éder e Tadeu. Após sua 

fala, tomou a palavra o Prof. José Pereira mencionou que, se o Con-

gresso for diminuído, corre o risco de acabar. Ele afirmou, também, 

que concorda com todos os pontos assinalados pela profa. Cristina e 

endossados pelo Prof. Álvaro, menos com o item 2. A profa. Cristi-

na, mais uma vez, falou da importância do adiamento do evento para 

as 09h00min mencionando as pessoas que vêm de fora do Rio. A 
monitora Luciana argumentou, então, que o uso do datashow causou 

muitos problemas. Sua sugestão é organizar o uso do aparelho no 

próximo Congresso. Também pensa que o Coordenador Geral do 

evento deve controlar melhor a chegada dos monitores e se eles efe-

tivamente cumprem com as missões designadas previamente. Poste-
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riormente, o Prof. Ildefonso perguntou, remetendo-se ao tema dos 

banheiros: quem os sujou? Pensa o referido mestre que a administra-

ção da UERJ deve ser notificada a respeito. Nesse ínterim, o Prof. 

Afrânio discorreu sobre a ―descortesia inenarrável‖ aos participantes 

do Congresso, pois não havia sabão, nem papel, nem toalha. O Prof. 

Afrânio propõe aos funcionários o pagamento dos mesmos para que 

as condições higiênicas sejam mantidas. Ele reclamou da presença 

do fotógrafo, contratado pelo Prof. José Pereira, cujas fotos, segundo 

ele, são de categoria ruim. Também sugeriu o referido professor a 

criação de Grupos de Trabalho, de Semiótica, por exemplo, no pró-

ximo Congresso. Depois de sua fala, o Prof. Pereira explicou aos 
presentes que foram pagos R$ 2.600,00 reais à UERJ, 2.000,00 para 

o Conselho Departamental da UERJ – Departamento de Letras – e 

600,00 para os funcionários e 1 faxineiro. O Prof. Afrânio então re-

darguiu, afirmando ser necessário a confecção de dois memorandos à 

UERJ, 1 para o Diretor do Departamento de Letras e o outro para o 

setor administrativo responsável pela higiene do prédio. O Prof. Pe-

reira, após a fala do Prof. Afrânio, já mencionou a existência de gru-

pos fechados de palestrantes, que fazem suas inscrições já fechadas, 

em bloco. A monitora Nara, tomando a palavra, notou que no dia 25 

considerou a frequência ao Congresso baixa e expressou sua opinião 

de que os minicursos deveriam ser oferecidos todos os dias durante o 
evento. Nesse momento, o Prof. Pereira interveio e disse que deverão 

ser extintos, à exceção de um ou dois, os minicursos de mais de um 

dia de duração. O Prof. Afrânio argumentou ser favorável a minicur-

sos às segundas-feiras, no horário de 8 horas. A profa. Cristina suge-

riu, então, a montagem de minicursos conjuntos, com um ou dois 

professores responsáveis pela organização e docência. Voltando à 

questão dos banheiros, a profa. Maria Lúcia disse que a responsabili-

dade por eles não é do CiFEFiL. Mencionou a necessidade de se 

mandar um memorando ao chefe da Manutenção da UERJ e sugeriu 

também se pensar com mais calma sobre a possibilidade de se re-

formatar o Congresso. A monitora Aline sugeriu a não redução dos 

minicursos, afirmando que grande parte dos congressistas se interes-
sa em fazer os minicursos. Após a fala de Aline, o Prof. Amós afir-

mou que o minicurso é a melhor forma do aluno participar mais do 

Congresso, pois nas conferências o aluno é mais passivo. Sugere que 

o Congresso continue com o início às 08 horas, porém atentando pa-

ra o fato de se reformatar o Congresso. A monitora Nara tomou a pa-
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lavra, então, e disse que gostaria de saber o por quê da variação de 

público oriundo de diversos lugares do Brasil. Respondendo à cole-

ga, o Prof. José Pereira disse que em 2004 veio ao Rio um grande 

grupo de congressistas oriundo da Paraíba, de São Paulo e em 2005 

vieram ônibus da UNEB com 52 alunos e 15 docentes e mais 10 do-

centes vieram da UFRGS e dezesseis pessoas da UNICOR, de Minas 

Gerais. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Álvaro Alfredo Bra-

gança Júnior, 2ª Secretário do CiFEFiL, secretariei a presente reuni-

ão e compus a Ata, que, após lida, discutida e aprovada pelos presen-

tes, vai em seguida assinada pelos mesmos.  
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ATA DA REUNIÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2005 

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2005, reuniram-se às 

09:30 h, em caráter ordinário, na residência do Diretor-Presidente do 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, Professor 

José Pereira da Silva, os seguintes Professores componentes da Dire-

toria do CiFEFil: Delia Cambeiro, José Pereira da Silva Maria Lúcia 

Mexias-Simon e Valdênia Teixeira Oliveira Pinto. Antes de discuti-

rem-se os temas propostos, falou-se sobre os problemas de reuniões 

aos sábados, momento em que o Prof. José Pereira propôs mudança 

do horário matutino para o vespertino ou para os domingos. Os pre-
sentes, depois de demonstrarem pontos mais problemáticos ainda 

com reuniões à tarde ou aos domingos, acharam melhor continuarem 

as sábados pela manhã os encontros da diretoria do CiFEFil. No 

momento, foi marcada a próxima reunião para o dia 26 de novem-

bro. Seguindo o plano de discussão, o Diretor-Presidente diz ser ne-

cessário completar o quadro da Diretoria, pois o Prof. Alfredo Maci-

eira não apresenta melhoras de saúde, marcando uma carência na 

função de Vice-Diretor financeiro. A pessoa a convidada deverá en-

trar em contato com o Prof. Pereira e após o(s) nome(s) apresenta-

do(s) será(ão) posto(s) em votação. Aproveitou o mesmo Professor 

para falar a respeito de ser o único a tomar para si todos os encargos, 
precisando implantar-se uma política em que Direção e Vice-

Direção assumam o que for preciso para o Círculo. Em seguida, tra-

taram-se dos temas propostos para a pauta de reunião. Iniciou-se pe-

la discussão de fatos, de elementos que devem ser repensados para o 

próximo congresso: durante o evento, surgiram opiniões de que as-

suntos desenvolvidos, no IX Congresso, tivessem continuidade, sob 

a forma de Conferências. Tal proposta foi sugerida pelas Professoras 

Nely de Medeiros Carvalho, da Universidade Federal de Pernambu-

co, e Leonor Lopes Fávero, da Universidade de São Paulo, que já se 

interessaram a ser conferencistas. O Professor Pereira manifestou 

seu acordo com a proposição dessas duas Professoras, enfatizando a 

capacidade de ambas para a função. Prosseguiu-se a reunião com a 
declaração do Diretor–Presidente do CiFEFil, de que o Círculo tem a 

previsão de terminar o ano com caixa entre 10 a 12.000,00 Reais, 

quantia suficiente para os encargos de publicação e hospedagem da 

página. Explicou, na ocasião, que entre 6 a 7000,00 seriam para pu-
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blicações e, no máximo, 2.000,00 para hospedagem, que é paga anu-

almente. O Professor Pereira lembrou, ainda, o problema dos sócios 

em dívida com o Círculo e que devam ser contatados por carta, pela 

Diretoria financeira. Dando sequência à reunião, ainda o Diretor-

Presidente do Círculo referiu-se aos Anais do Congresso, afirmando 

que talvez ultrapassem os 15 volumes, já que há 200 trabalhos, 

aproximadamente, para publicação, por isso, não seria recomendável 

que se sejam publicados em 10 volumes, pois ficaria bem mais difí-

cil seu manuseio, pelo número de páginas previstas. Acrescentou 

que, previamente, já saíram os livros de Resumos, Mini e os 3 volu-

mes de Primeiros Trabalhos. Comentou que, a cada ano, aumentam 
os artigos a constar desse volume, acentuando já estarem na internet 

os cinco primeiros volumes de (?) e o primeiro volume de Resumos 

e Programação fazem parte do Almanaque CiFEFil 2004. Foi anun-

ciada a organização de uma coleção intitulada Letras e Religião, 

com temas bastante variados. A coleção está sob a responsabilidade 

dos Professores José Pereira da Silva, Paulo José Benício, da Uni-

versidade Mackenzie, e Cleide Emília Faye Pedrosa, da Universida-

de Federal de Alagoas, estes últimos já especialistas na área. Tam-

bém o Professor Pereira anuncia que a Revista Philologus sairá an-

tecipadamente em outubro, pois já consta com quantidade suficiente 

de artigos até para o próximo número. Abriu-se a discussão sobre os 
Minicursos: perguntou-se se no que diz respeito à frequência, o ho-

rário de almoço seria conveniente, colocando-se a necessidade de 

uma rediscussão do assunto. Foi levantada a ideia, pelo Professor 

Pereira, de que alguns sejam transformados em cursos de 2 horas au-

la e, em seguida, abriu outro tema já debatido em outras reuniões: o 

uso do datashow durante os congressos. Todos foram unânimes em 

afirmar a necessidade de que se reserve com antecedência o aparelho 

e acrescentou o Diretor-Presidente: quem desejar utilizá-lo precisará 

levar seu computador portátil. Sua reflexão é de que não é aconse-

lhável voltar atrás com o que se avançou, por isso, não se deve eli-

minar o uso do material, apenas precisa ser racionalizado, a fim de 

que, insistiu, não se perca o que se ganhou até o presente momento. 
Seguiu-se outra sugestão do Professor Pereira no que tange ao as-

sunto datashow: tal meio será liberado para trabalhos em que haja 

necessidade de projetarem-se imagem e som, não para apresentação 

de textos, gráficos, nem de mapas. Tudo isso se faz muito bem por 

meio de retroprojetor. Em prosseguimento, a Professora Valdênia re-
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feriu-se aos problemas referentes ao coquetel, causados pela ausên-

cia de pessoas do apoio. Professor Pereira sugeriu que se aumente a 

margem de segurança, quanto ao número de pessoas, para que isso 

não se repita, porém, no cômpito geral, todos os presentes estavam 

de acordo quanto ao sucesso do evento. Em especial, foi ressaltado, 

por todos os participantes da reunião, que o ponto a ser valorizado é 

de serem publicados todos os trabalhos e, além disso, quando da 

abertura do congresso, já se encontram volumes de Primeiros Traba-

lhos, fato bem difícil em outros eventos, e apenas três deles não po-

dem ser publicados por falhas técnicas. Os diplomas, lembra o Dire-

tor-Presidente, devem ser buscados no Centro Filológico, na UERJ, 
e os que moram fora do Rio de Janeiro hão de recebê-los pelo reem-

bolso postal. A seguir, aos membros da Diretoria foram pedidas su-

gestões de nomes para a medalha Isidoro de Sevilha, de destaque do 

ano em Linguística e Filologia. Nem membros da Diretoria, nem os 

três já condecorados, a saber, Bruno Bassetto, João Bortolanza e 

Evanildo Bechara poderão mais ser indicados. Na ocasião, sugeri-

ram-se dois nomes: Emmanuel Maria da Santíssima Trindade José 

dos Santos, pela Professora Maria Lúcia Mexias-Simon, e Flora Si-

monetti, pela Professora Delia Cambeiro. Após a indicação desse 

nomes, encerrou-se a reunião, às 13:00 h, da qual lavrei a presente 

Ata, assinada por mim, Delia Cambeiro, Primeira-Secretária do Cír-
culo, e pelos demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 23 de setem-

bro de dois mil e cinco. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e cinco, 

às onze horas, deu-se início à reunião do Círculo Fluminense de Es-

tudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), na residência do Diretor-

Presidente, Prof. José Pereira da Silva. Estavam presentes o Diretor-

Presidente e a Profa. Delia Cambeiro, Primeira-Secretária. Após a 

abertura da reunião, o Prof. José Pereira entregou à Primeira-

Secretária a pauta correspondente, mas, antes da discussão dos pon-

tos ali propostos, fez comentários a respeito tanto das faltas nas reu-

niões, como também da correspondência pela internet e por telefone, 
declarando que não têm atingido seus objetivos práticos, qual seja, o 

de convocar os associados para as reuniões do grupo. Iniciou-se, en-

tão, a leitura da Ata anterior, seguiram-se os debates sobre assuntos 

específicos para aquela reunião. Primeiramente o Prof. Pereira tratou 

da divulgação do CiFEFiL. Afirmou que, através de suas publicações 

impressas e virtuais, a difusão do Círculo continua crescendo, já 

atinge os Estados de São Paulo e Santa Catarina, de onde vieram so-

licitações de direitos, para publicarem-se dois trabalhos em livros di-

dáticos. Além desses estados brasileiros, também os Estados–

Unidos, que mantém a Revista Philologus na Biblioteca do Congres-

so, pediram autorização para publicar um trabalho num livro didático 
de uma universidade. Também se receberam correspondência da Su-

íça – através de trabalhos do Prof Álvaro Bragança, Segundo-

Secretário – além da Inglaterra, que nos mandou um livro sobre Lite-

ratura Medieval, certamente pelo mesmo motivo. A divulgação do 

CiFEFiL foi comentada, ainda, sob o ponto de vista das visitas ao 

domínio, pois, desde agosto, tem-se ultrapassado mensalmente a casa 

dos cem mil visitantes por mês, com alguma possibilidade de se 

atingir um milhão no ano todo. Os pontos positivos do CiFEFiL fize-

ram-se notar no setor financeiro, pelo fato de o Círculo ter entrado 

no ano de 2005 com uma dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 

sair com um saldo que deve ser superior a essa quantia, apesar de ter 

de publicar além do que foi publicado no ano anterior. Segundo seu 
Diretor-Presidente, hoje, o Círculo tem, em caixa, entre R$ 10 e 

12.000,00 (dez e doze mil reais) porém, com as publicações que res-

tam fazer, não se gastam R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acrescentou 

o Diretor-Presidente, com certeza, deverá sobrar quantia equivalente 
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a esta. Nota-se, pois, uma nítida vantagem quanto ao desempenho de 

2004. O Congresso e as publicações têm, de fato, mantido tal provei-

to nas finanças, não propriamente pela atuação da equipe financeira. 

Quanto às publicações esclareceu o Prof. Pereira que se atingiu a ci-

fra de 100 (cem) tomos, no mês de agosto, ele acentuou, na ocasião, 

o fato de publicar-se um mês antes do previsto o terceiro número da 

revista deste ano, além de 9 (nove) tomos das Atas do IX CNLF esta-

rem impressos e o décimo já preparado, com a esperança de ser tudo 

publicado até o fim do ano. Passou-se, a seguir, ao planejamento pa-

ra o ano de 2006. As metas são as seguintes: preparação do X CNLF, 

com a respectiva reserva de espaço e indicação de 8 conferencistas a 
serem convidados, com a proposta de inclusão das professoras Leo-

nor Lopes Fávero e Nelly Medeiros de Carvalho; Jornada Nacional 

de Filologia, no dia 4 de abril de 2006, quando se condecoram algu-

mas personalidades com a medalha Isidoro de Sevilha; participação 

na I Semana de Filologia da USP, de 3 a 7 de abril, sendo no dia 5 a 

conferência do Prof. Pereira; agenda das reuniões ordinárias de 2006; 

complementação do quadro da diretoria do Círculo e assuntos gerais. 

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Diretor-Presidente, 

Professor Doutor José Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião, 

às doze horas e dez minutos e eu, Delia Cambeiro, Primeira-

Secretária, redigi esta Ata, que vai assinada pelos outros professores 
presentes à reunião.  



ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 234 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e seis, às nove ho-

ras, realizou-se a reunião do Círculo Fluminense de Estudos filológi-

cos e Linguísticos (CiFEFil), na residência de seu Diretor–

Presidente, Prof. Dr. José Pereira da Silva e demais membros da di-

reção Círculo. Estavam presentes à reunião os Professores José Pe-

reira, Álvaro Alfredo Bragança, Maria Lúcia Mexias, Amós Coelho, 

Valdênia de Oliveira Pinto e Delia Cambeiro. Após leitura e aprova-

ção da Ata anterior, o Prof. Pereira deu início aos comentários sobre 

a Vice-Diretoria Financeira, ainda sem um nome para formar uma 
equipe de trabalho que ative e atualize as finanças do Círculo, porque 

se corre o risco de o CNPJ vir a ser cancelado, o que causaria, logi-

camente, sérios problemas bancários. Continuou ainda demonstrando 

o saldo de R$ 1352,14 (um mil, trezentos e cinquenta e dois reais, 

quatorze centavos), depositados no Banco do Brasil. Também afir-

mou já terem sido publicados todos os livros programados do Círcu-

lo. Mudando a item da pauta, com o objetivo de se fazer uma seleção 

de conferencistas para o X Congresso, foram apontados os seguintes 

nomes: Leonor Fávero, Nelly Medeiros, Darcilia Simões, a serem 

confirmados. Foram submetidos, ainda, mais dois nomes: Gonçalo 

Fernandes, da Universidade do Porto e Luís Antônio Lindo, da USP. 
Juntaram-se à lista, para os minicursos, os Professores Maria do 

Amparo Tavares Maleval, Flora Simonetti Coelho, Eduardo de Al-

meida Navarro, Maria Vicentina de Paula do Amaral. Em prosse-

guimento, discutiu-se a respeito da parceria a ser efetuada com a 

Univercidade, coordenada pela Primeira Secretária do CiFEFiL, Pro-

fa. Delia Cambeiro, para a realização da V Jornada Nacional de Filo-

logia. Naquela ocasião será outorgada a medalha Isidoro de Sevilha, 

para destaque em Linguística e Filologia, do ano de 2005, às seguin-

tes personalidades: Emmanuel dos Santos, Flora Simonetti Coelho e 

Leodegário Amarante Filho. A seguir, o Diretor-Presidente do Ci-

FEFiL anunciou ainda haver espaço para artigos na Revista Philolo-

gus, número 34, já com 05 (cinco) artigos e 03 (três) resenhas. Na 
parte de assuntos gerais, o mesmo se referiu à carência de ações e de 

participação dos membros da diretoria no CiFEFiL. Seguiram-se 

opiniões de todos os presentes, quanto à observação e, em seguida, 

não havendo mais nenhum tópico a ser tratado, nem quem desejasse 
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fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Professor José Pereira, 

deu por encerrada a reunião, às doze horas e quarenta e cinco minu-

tos (12:45) e eu, Delia Cambeiro, Primeira Secretária do CiFEFiL, 

redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros 

presentes à reunião. Rio de Janeiro, onze de março de dois mil e seis. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e sete de maio de dois mil e seis, às 10:00 h (dez horas), 

reuniram-se na residência do Diretor-Presidente do Círculo Flumi-

nense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFil), Professor Jo-

sé Pereira da Silva, e membros do Círculo. Estavam presentes, na 

ocasião, os professores Amós Coelho, Valdênia de Oliveira, José 

Mário Botelho, Carmem Praxedes e Delia Cambeiro. O Diretor-

Presidente iniciou sublinhando a necessidade de as Atas do CiFEFiL 

serem enviadas por e-mail, para que todos possam tomar ciência de 

seus termos, além de enfatizar a praticidade desse meio de comuni-
cação. Anunciou, a seguir, a publicação da Revista Philologus e do 

Almanaque, em três suportes: impresso, virtual e digital, mantendo-

se, assim, a característica do CiFEFiL. Quanto ao X Congresso, 

afirmou o Diretor-Presidente já estar fechada a programação da se-

gunda-feira, com minicursos e palestras; a de terça-feira está resolvi-

da, com exceção dos pôsteres, mas, as de quarta-feira e quinta-feira, 

em diante, ainda estão em construção. Em prosseguimento, o Dire-

tor-Presidente fez uma síntese sobre a situação da diretoria. Eleita há 

dois anos, apresentou problemas, quando a Segunda Secretária vol-

tou para a Argentina e o Primeiro Secretário teve um AVC. Momen-

to difícil para o Círculo, em que o Prof. Álvaro Bragança o substi-
tuiu, vindo, a seguir, a Profa. Delia Cambeiro, para ser a Primeira 

Secretária, cuja responsabilidade de seu é redigir as Atas da entidade, 

passando o Prof. Álvaro Bragança a Segundo Secretário, cuja função 

demanda que faça todo tipo de contato, comunicando qualquer ativi-

dade do Círculo. Porém, o Segundo Secretário pediu afastamento 

temporário, até o dia primeiro de agosto (01 de agosto de 2006). 

Acrescentou ainda a situação do antigo Segundo Secretário de Fi-

nanças, que, por uma série de limitações, não está conseguindo con-

trolar o movimento bancário. Referiu-se, também, a certas questões 

sobre o Segundo Secretário de Relações Públicas, constantemente 

prejudicada em seu trabalho por fatores involuntários; o Vice de Pu-

blicação, que não está respondendo ao seu papel de revisor de publi-
cação; a Diretora Cultural, Profa. Ilma, que se retirou da função, por 

questões familiares. Lastimou que a representatividade em São Paulo 

esteja enfraquecida, lembrando que 10 diretorias estão no Rio e 02 

em São Paulo. Na ocasião, o nome da Profa. Carmem Praxedes foi 
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proposto para Segundo Secretário de Finanças, até agosto próximo, 

quando haverá eleições. Sensivelmente preocupado com a situação 

atual do Círculo, o diretor-Presidente, Prof. José Pereira, marcou 

reunião extraordinária para o dia 02 de junho de 2006, às 10:00 h, na 

UERJ, no RAV 112. A seguir, encerrou a reunião, já que ninguém 

mais pediu a palavra, às 13:00 h, e eu, Delia Cambeiro, Primeira Se-

cretária, lavrei esta Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-

Presidente. Rio de Janeiro, vinte e sete de maio de dois mil e seis.  
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dois de junho de dois mil e seis, reuniu-se, em caráter ex-

traordinário, na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. 

José Pereira, e não na UERJ, pois, à greve geral na instituição, os 

elevadores não funcionavam nessa data. Estavam presentes os Pro-

fessores José Pereira, Carmem Praxedes, Mário Jorge Botelho, Amós 

Coelho, Valdênia Oliveira e Cristina Alves de Brito. Essa reunião foi 

marcada para tratar-se do X Congresso e, então, iniciando os deba-

tes, o Diretor-Presidente confirmou a quantia de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais), paga ao Instituto de Letras da UERJ, para a 
realização do evento, de 21 a 25 de agosto próximo. Durante o Con-

gresso, espera-se a participação de livreiros, cuja presença só 04 

(quatro) foram confirmadas, mas, tal número poderá chegar a 06 

(seis). Entre as editoras prováveis estão Lucerna, contexto, Surlivros 

e Eduerj. A Diretora de Finanças disse estar contatando, também, ou-

tras editoras, tais como, Livros de Portugal, Nova Fronteira e Pará-

bola. A discussão voltou-se para a questão do aluguel do espaço para 

montagem dos estandes de livros e para o coquetel. Quanto ao pri-

meiro tópico, foram vários os pareceres, pois, os livreiros, às vezes, 

assumem o compromisso e, na último momento causam problemas, 

pelo fato de não comparecerem, o que prejudica enormemente o cír-
culo, ao ficar um espaço vazio, sem render dividendos para o Círcu-

lo. Por isso, a mesma Professora disse ser necessário saber quem, de 

fato, pretende se apresentar, para que tais impedimentos não nos sur-

preendam. A sugestão do Prof. José Mário foi a de se pedir uma taxa 

de reserva, no valor de 50%. Todos concordaram. Quanto ao lan-

che/café, de início pensou-se em contratar uma firma, o que foi rejei-

tado pelo Prof. Pereira, pelo gasto, que poderá vir a ser excessivo. A 

Profa. Valdênia de Oliveira perguntou sobre a possibilidade do pa-

trocínio do lanche. Em resposta, o Prof. Pereira afirmou que negoci-

amos com a cantina, localizada no Instituto de Letras, que, por um 

preço um pouco abaixo, servem café ou refresco. Tal negociação de-

verá ser confirmada. Passou-se ao assunto das novas tabelas para os 
pôsteres, que, até maio, para serem apresentados, custavam R$ 

80,00,mas que a partir de 01 de junho passará a R$ 90,00. Tal acrés-

cimo, explicou o Diretor-Presidente, serve para a educação do parti-

cipante, para a criação de uma norma de controle e modificação de 
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arraigados hábitos culturais de se deixar tudo para a última hora. 

Além disso, acrescentou o Prof. José Mário, é importante para que se 

faça uma previsão financeira. Ficou confirmado que os alunos da 

graduação em Letras, da UERJ, não pagam inscrição, e, para o pôs-

ter, serão cobrados apenas R$ 30,00 além de também terem entrada 

livre nos recintos em que estejam acontecendo mesas-redondas, pa-

lestras, etc., porém, eles não podem apresentar trabalho. A Profa. 

Cristina sugeriu imprimir-se o que ficou decidido sobre os alunos, 

para que não haja dúvidas entre o que está escrito na página da inter-

net e o prospecto. Aceitou-se a ideia e será fotocopiado tudo o que 

está na internet, para os que estiverem na coordenação do evento. O 
Prof. Pereira advertiu quanto aos descontos indevidos pedidos pelos 

participantes, pois temos limites para o retorno de dinheiro proveni-

ente do Congresso, havendo muito que pagar. A Profa. Cristina citou 

problemas com quem trabalha no apoio, visto que muitos se inscre-

vem, entretanto, não comparem às reuniões, para a divisão do traba-

lho. No entanto, surgem na hora do Congresso, despreparados, por-

que nunca estiveram na reunião. Acrescentaram-se opiniões de que a 

carga horária deva ser de 2 turnos completos e, também, a de quem 

não comparecer será cortado; os problemáticos também. Os bolsistas 

deverão confirmar sua situação com o Prof. Pereira, em casos difí-

ceis, as coordenações decidem, os sem solução serão levados ainda 
ao mesmo. Lembrou-se de que os xerox de trabalho durante o con-

gresso é de responsabilidade do apresentador. Em prosseguimento, 

votou-se a mudança do dia das reuniões, que, doravante, será às sex-

tas-feiras, às 10:00 h Depois, firmou-se a data das próximas reuni-

ões; em 23 de junho, a extraordinária e, no dia 30 de junho, a ordiná-

ria. Sem mais assunto a tratar, ninguém pediu a palavra, portanto, o 

Prof. Pereira, Diretor-Presidente do CiFEFiL, encerrou a reunião às 

13:15 h e eu, Delia Cambeiro, Primeira Secretária, lavrei esta Ata, 

assinada por mim e pelo Diretor-Presidente.  
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

DO DIA 23 / 06 / 2006 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e seis, às 

onze horas e vinte minutos, reuniram-se no átrio da UERJ os mem-

bros da Diretoria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos: Amós Coelho da Silva, Cristina Alves Brito, José Ma-

rio Botelho, José Pereira da Silva e Valdênia Teixeira de Oliveira 

Pinto, acompanhados das colaboradoras: Silvia Avelar Silva e Luci-

ana Gonçalves Guedes, para o desenvolvimento da discussão sobre a 

organização do X Congresso Nacional de Linguística e Filologia. 

Dando início, o Prof. José Pereira – Diretor-Presidente – 

apresentou a pauta da reunião, que continha sete itens para serem 

discutido. Em seguida, o Prof. José Pereira fez a leitura do primeiro 

item (Estabelecimento das funções específicas de cada membro da 

Diretoria e da comissão Executiva do Congresso). A partir de suas 

sugestões, estabeleceram-se as funções de cada membro para a efeti-

vação do evento, que assim se resumem: 

 A Coordenação Geral será de responsabilidade do Diretor-

Presidente, o Prof. José Pereira, que poderá ser eventualmente 

substituído pela Diretora Financeira, a Profa. Cristina. 

 A Coordenação Executiva será de responsabilidade da Diretora 
Financeira, a Profa. Cristina (que também será responsável pelas 

questões relacionadas à movimentação de capital) e da Primeira 

Secretária, a Profa. Delia Cambeiro Praça, que poderá ser eventu-

almente substituída pelo Segundo Secretário Interino, o Prof. José 

Mario. 

 A Coordenação da Comissão de Apoio será de responsabilidade 

da Profa. Valdênia, que cuidará das atividades de cada integrante 

da equipe, e da Silvia, que cuidará da parte mecânica e burocráti-

ca (computação, telefonia, produção de documentos etc.). Eventu-

almente, a Profa. Valdênia poderá ser substituída pela Luciana. 

 O Segundo Secretário Interino, Prof. José Mario, ficará responsá-

vel pelo contato com os associados para informá-los das atuais 
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atividades e, durante o evento, deverá zelar pelas informações 

(indicações, orientações, cartazes etc.), que veicularem. 

 O Diretor de Publicações, o Prof. Amós, será responsável pelas 

atividades relacionadas a lançamento de livros, além de coordenar 

a seção de painéis e pôsteres. 

 O caixa geral também será de responsabilidade da Sílvia, que po-

derá ser substituída pela Profa. Cristina nas questões relacionadas 

ao caixa. 

Em seguida, passou-se para o segundo item da pauta (Estrutu-

ra organizacional do evento). Sobre a estrutura organizacional em si, 

que depende do espaço que só será definido mais tarde, ficou acerta-
do que o Prof. José Pereira, a Profa. Cristina e a Sílvia farão, na se-

mana que antecede o evento, a distribuição das salas a serem utiliza-

das, juntamente com o funcionário da UERJ, responsável pela divul-

gação do espaço concedido. Neste momento, se discutiu a utilização 

de equipamentos de multimídia pelos congressistas em suas apresen-

tações. Ficou decido que o seu uso será racionalizado, com espaço e 

horário previamente estabelecido. Quanto ao terceiro item (Previsão 

das atividades da Comissão de Apoio), foi analisada e aprovada uma 

proposta de atividades (sem o nome dos responsáveis, que serão es-

calados mais tarde), organizada pela Luciana. Sobre o quarto item 

(Refeições, cafezinho, estandes etc.), decidiu-se que a Vice-Diretora 
Financeira Interina, Profa. Carmem Praxedes, será a responsável pela 

coordenação do estande do CiFEFiL; que a Prof a. Cristina será a res-

ponsável por refeições e cafezinhos; e que o Prof. José Pereira será 

responsável pela elaboração de uma listagem dos minicursos com os 

nomes dos inscritos. Dando prosseguimento à pauta, comentou-se 

sobre a necessidade de cada membro se esforçar para a efetivação de 

suas atribuições regulares (quinto item: Como reforçar o CiFEFiL). 

Em seguida, a partir do sexto item (Próximas reuniões sobre o Con-

gresso) programaram-se duas reuniões a serem feitas nas semanas 

anteriores ao evento: a primeira em 4 de julho (com a Comissão de 

Apoio, já constituída), às 10h00min, na UERJ, e a segunda em 11 de 

agosto (com todos os envolvidos) às 10h00min, na casa do Prof. José 
Pereira. Finalizando, (sétimo item: ―Revisão geral da programação‖), 

decidiu-se que a revisão da programação será feita posteriormente 

por dois membros, que serão indicados na Reunião Ordinária do dia 
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30 de junho, a partir da qual será divulgada pelo Prof. José Pereira a 

Programação definitiva. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada 

a reunião às treze horas, e eu, Segundo Secretário Interino, José Má-

rio Botelho, lavro e assino a presente ata. 

Prof. Dr. José Mario Botelho 

(SEGUNDO SECRETÁRIO INTERINO) 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e sete de maio de dois mil e seis, às 10:00 h (dez horas), 

reuniram-se na residência do Diretor-Presidente do Círculo Flumi-

nense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFil), Professor Jo-

sé Pereira da Silva, e membros do Círculo. Estavam presentes, na 

ocasião, os professores Amós Coelho, Valdênia de Oliveira, José 

Mário Botelho, Carmem Praxedes e Delia Cambeiro. O Diretor-

Presidente iniciou sublinhando a necessidade de as Atas do CiFEFiL 

serem enviadas por e-mail, para os membros da Diretoria, a fim de 

que todos possam tomar ciência de seus termos, além de enfatizar a 
praticidade desse meio de comunicação. Anunciou, a seguir, a publi-

cação da Revista Philologus e do Almanaque, em três suportes: im-

presso, virtual e digital, mantendo-se, assim, a característica do Ci-

FEFiL. Quanto ao X Congresso, afirmou o Diretor-Presidente já es-

tar fechada a programação da segunda-feira, com minicursos e pales-

tras; a de terça-feira está resolvida, com exceção dos pôsteres, mas, 

as de quarta-feira e quinta-feira, em diante, ainda estão em constru-

ção. Em prosseguimento, o Diretor-Presidente fez uma síntese sobre 

a situação da Diretoria, que, eleita há dois anos, apresentou proble-

mas, quando a Segunda Secretária, Professora Patrícia Festini, voltou 

para a Argentina e o Primeiro Secretário, Professor Alfredo Maceira 
Rodriguez teve um AVC. Momento difícil para o Círculo, em que o 

Prof. Álvaro Bragança o substituiu, vindo, a seguir, a Profa. Delia 

Cambeiro, para ser a Primeira Secretária, cuja responsabilidade de 

seu cargo é redigir as Atas da entidade, passando o Prof. Álvaro Bra-

gança a Segundo Secretário, cuja função demanda que faça todo tipo 

de contato, comunicando qualquer atividade do Círculo. Porém, o 

Segundo Secretário pediu afastamento temporário, até o dia primeiro 

de agosto (01 de agosto de 2006). Acrescentou ainda o Diretor-

Presidente a situação do antigo Segundo Secretário de Finanças, que, 

por uma série de limitações, não está conseguindo controlar o movi-

mento bancário. Referiu-se, também, a certas questões sobre o Se-

gundo Secretário de Relações Públicas, constantemente prejudicada 
em seu trabalho por fatores involuntários; o Vice de Publicação, que 

não está respondendo ao seu papel de revisor de publicação; a Dire-

tora Cultural, Profa. Ilma, que se retirou da função, por questões fa-

miliares. Lastimou que a representatividade em São Paulo esteja en-
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fraquecida, lembrando que 10 diretorias estão no Rio e 02 em São 

Paulo. Na ocasião, o nome da Profa. Carmem Praxedes foi proposto 

para Vice-Diretora de Finanças, até agosto próximo, quando haverá 

eleições. Sensivelmente preocupado com a situação atual do Círculo, 

o Prof. José Pereira, marcou reunião extraordinária para o dia dois de 

junho de 2006 (02 de junho de 2006), às 10:00 h, na UERJ, no RAV 

112. A seguir, encerrou a reunião, já que ninguém mais pediu a pala-

vra, às 13h00min, e eu, Delia Cambeiro, Primeira Secretária, lavrei 

esta Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Ata da reunião ordinária do Círculo Fluminense de Estudos 

Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), ocorrida em 29 de setembro de 

2006, às 10h00min, no Instituto de Letras da UERJ. Estavam presen-

tes, além do Presidente Prof. José Pereira da Silva, os seguintes Pro-

fessores Diretores: Amós Coêlho da Silva, Carmem Praxedes, Delia 

Cambeiro, José Mario Botelho. Pelo fato de a Primeira Secretária, 

Delia Cambeiro, não ter podido fazer a impressão da Ata anterior, 

iniciaram-se as discussões pela demanda dos dados pessoais comple-

tos dos futuros componentes da diretoria eleita na última reunião, 
pois será marcada a data para a sua posse. Foi possível ter-se apenas 

uma parte de tais informações, já que nem todos os diretores compa-

receram. Fizeram-se as avaliações quanto ao X Congresso CiFEFiL, 

sendo a crítica bastante positiva, sublinhando-se apenas as dificulda-

des práticas ocorridas em cada dia do evento. Passou-se ao tópico do 

planejamento da I Jornada Nacional de Linguística e Filologia da 

Língua Portuguesa, a realizar-se em 05 de novembro de 2006. As 

inscrições serão pela internet, sem opção de outro meio de comuni-

cação. O evento contará com a participação da PUC-RGS como par-

ceira, o que é de grande interesse, pois a Universidade mantém um 

programa de televisão, no qual haverá um debate e uma série de con-
ferências, além de um artigo de Elvo Clemente sobre o dia nacional 

da língua portuguesa. Além da PUC-RGS, contam-se entre os parti-

cipantes a Faculdade e Letras da UFRJ, a FAMA, a FFP/UERJ, onde 

será a sede física do evento, também um curso da Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Tocantins assumirá uma das atividades. Na 

FFP/UERJ haverá um grupo importante da UFF, com escritores, co-

ordenados pelos Prof. Sebastião Votre e Cidmar Teodoro Pais. Está 

programada uma conferência do Prof. Brian Franklin Head. Registre-

se que o evento é pioneiro na comemoração do dia nacional da lín-

gua portuguesa e que nasceu na mesma data – 13 de junho de 2006 – 

em que foi publicada, no Diário Oficial, a Lei que instituiu o Dia 

Nacional da Língua Portuguesa, aprovada em 12 de junho de 2006. 
Só ainda não estão decididos os detalhes de todas as atividades, mas, 

na FFP/UERJ, haverá conferências, mesas-redondas, coral, comuni-

cações, exposições de livros e lançamentos. Os inscritos em cada ins-

tituição apresentam-se em outras unidades, não sendo, porém, obri-
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gatória tal sistemática. Cada unidade organizará seus eventos, subli-

nhando-se que não se paga nada e que sairá uma publicação virtual, 

com registro de ISSN ou de ISBN. Estuda-se a possibilidade de uma 

série digital ou impressa, que reúna textos de língua, linguística, lite-

ratura e filologia. Depois de esgotadas as discussões do item sobre o 

dia da língua portuguesa, passou-se à participação do CiFEFiL na 

Semana de Crítica Textual, com um convite do Círculo para que seus 

associados e diretores dele participem. A data, entretanto, ainda será 

divulgada posteriormente, de preferência uma semana anterior ao 

Carnaval, sendo a UERJ o provável local da Semana. Em continui-

dade à reunião, p6os-se em debate os preparativos para a eleição de 
candidatos à Medalha Isidoro de Sevilha, a ser entregue em 04 de 

abril de 2007. nessa ocasião, ocorrerá a IX Semana de Estudos Filo-

lógicos e Linguísticos. O Presidente Prof. Dr. José Pereira da Silva 

lembrou aos participantes da reunião que medalha Isidoro de Sevilha 

foi criada no início do CiFEFiL, já poderia, portanto, ter 20 medalhas 

oferecidas. Explicou o Presidente que essa candidatura não é crono-

lógica e sua entrega pode ocorrer em qualquer instituição educacio-

nal ou não. É um caso idêntico aos Seminários da Academia Brasi-

leira de Filologia. A primeira foi na Faculdade Veiga de Almeida, 

outra na Biblioteca Nacional. Tal condecoração era organizada pela 

Diretoria Cultural, que não conseguiu manter o ritmo. A atual, eleita 
recentemente, comprometeu-se a fazer tal empreitada. Discutidos to-

dos estes pormenores, antes de se encerrar a reunião, falou-se, ainda, 

do Encontro Nacional com a Filologia, criado para ser atrelado à 

Academia Brasileira de Letras. Sem mais nenhum ponto a ser discu-

tido ou mesmo resolvido sobre o CiFEFiL, encerrou-se a reunião às 

11h50min, com a próxima data de reunião a ser fixada e eu, Delia 

Cambeiro, Primeira Secretária, lavrei esta Ata, que será assinada por 

mim e pelos demais presentes.  
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

AVALIADORA DO X CONGRESSO 

 

Aos 25 de agosto de 2006, às 18h00min, na sala 11.039, do Instituto 

de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se 

os professores José Pereira da Silva, Carmem Lúcia Pereira Praxe-

des, Antônio Elias Lima de Freitas, Cristina Alves de Brito, Sérgio 

Arruda de Moura, Ilma Nogueira Motta, Maria Lúcia Mexias Simon 

e Delia Cambeiro Praça, além de Sérgio Paulo Gomes de Vasconce-

los, Luciana Gonçalves Guedes e Washington Guilherme Santos. 

Iniciaram-se as discussões com a apresentação da queixa de autores, 
que, por não terem apanhado o número relativo ao ano de sua atua-

ção, buscaram na banca de livros números anteriores ao X Congres-

so, com seus textos, minicursos etc., mas não os encontraram. O pro-

fessor Pereira quis saber se foram muitas as procuras. Washington 

G. dos Santos, responsável pela banca de livros do CiFEFiL, res-

pondeu que apenas os números 3 e 4. Sérgio Paulo, quando inquirido 

sobre problemas do Congresso, afirmou que foram marcantes prin-

cipalmente os relativos à pontualidade durante as palestras. Comen-

tou ainda que um dos participantes de mesa-redonda falou durante 

01 (uma) hora e mesmo que falte alguém, aumenta-se o tempo o 

tempo de debate. Acrescentou ser natural que os comunicadores ul-
trapassem 3 ou 4 minutos, pois pequenas tolerâncias são possíveis. 

O Professor Pereira acrescentou que quase todas as sessões começa-

ram com certo atraso, mas que se deve manter o rigor: para as confe-

rências, espera-se 10 minutos. Já para a Professora Ilma, tudo foi po-

sitivo, as palestras tiveram alto nível, a organização foi muito boa. 

Quanto a este problema, Luciana Gonçalves perguntou o que a orga-

nização pode fazer nesses casos, já que várias vezes ela avisava estar 

o tempo esgotado, sem resultado. A Professora Cristina foi rigorosa, 

afirmando que o tempo terá de ser definido para 15 ou 20 minutos. 

A seguir, falaram as Professoras Maria Lúcia-Mexias, como Presi-

dente de mesa, e Carmem Praxedes, que, a respeito do excesso de 

tempo tomado pelo palestrante, acrescentou ter sido prejudicada em 
seu trabalho. Sublinhou terem sido estabelecidas as normas logo no 

início. A mesa começou às 08h00min, com um professor que neces-

sitava sair mais cedo, a partir daí, os integrantes começaram a se es-

tender nas leituras, chegando mesmo a atender o celular, o que gerou 
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uma série de explicações que provocou uma demora ainda maior. 

Após 5 minutos, a monitora lembrou o tempo a ser respeitado, mas 

nada adiantou, ultrapassando o tempo. Luciana avaliou que os moni-

tores controlaram bem os que tiveram treinamento anterior, porém, 

os que se apresentaram no dia do congresso não foram eficientes, 

pois era ordenada uma coisa e faziam outra. Alguns não deram con-

ta. Argumentou que, para o próximo ano, seria interessante 6 pesso-

as no apoio, de manhã, e outras 6 à tarde. Os mesmos 6 podem ficar 

nos dois turnos. A Professora Cristina acrescentou que a equipe de 

apoio demonstrou um bom trabalho, apesar do corte de pessoal, 

houve retorno. Alguns chegaram a manifestar vontade de participar 
no apoio durante o próximo congresso. Salientou o Professor Pereira 

que se deve treinar hoje os próximos organizadores de eventos, as 

atividades devem servir de experiência. O Professor Elias Antônio 

definiu a organização como boa, fora as pequenas distorções nor-

mais, que não diminuem o valor do evento. Durante sua mesa, por 

exemplo, teve de assumir a Presidência da mesma, por escolha dos 

presentes, pois, 5 minutos após a hora marcada, quem fora designa-

do para o cargo não apareceu. A Professora Maria Lúcia-Mexias pa-

rabenizou a Professora Cristina e a secretária do Círculo, Sílvia Ave-

lar Silva, desculpou-se também por sua falta de participação no Cír-

culo, o que não se repetirá futuramente. A Professora Cristina acres-
centou que tudo melhorou sensivelmente, avaliou que o apoio funci-

onou 80%, mas afirmou que não se pode oferecer certos materiais, 

tais como , o data show. Exemplificou com um problema: durante 

uma sessão, duas pessoas queriam utilizá-lo no mesmo horário. Su-

geriu substituí-lo por um retroprojetor, assim, o datashow ficaria res-

trito às palestras e conferências. O Professor Pereira assinalou que 

na ficha não se tem opção, afirmando ser um absurdo, com isso, a 

única saída para empréstimo de material seria a sala de áudio e vídeo 

do 10 andar, mas, infelizmente, só se solicitam os aparelhos dois dias 

antes de seu uso. Lembrou que se deve melhorar o que está bom e 

tentar resolver o que estiver causando problema. Frisou a Professora 

Cristina o gasto com os certificados, pelo fato de alguns inscritos 
não comparecerem. Sugeriu que poderiam ser preparados no dia, ou 

enviados, mais tarde, por correio. Rebateu o Professor Pereira, sali-

entando que, no dia, poderia haver uma pane no computador e por 

correio custaria mais caro, pois, aos R$ 0,55 do selo, devem ser 

acrescentados o custo dos envelopes e o do deslocamento de quem 
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vai postá-los. Corre-se ainda o risco de que alguns não cheguem a 

seu destino, o que forçaria nova postagem e novo gasto. Por isso, re-

cordou, no momento, o fato de mais ou menos 50 associados paga-

rem os R$ 60,00 de anuidade: o resto está em falta com o Círculo. 

Sérgio Paulo comentou sobre as opções das fichas, o material a ser 

pedido está mal exemplificado, devendo-se marcar no formulário re-

troprojetor, cd e outros, não podendo ser especificado o que se quer 

com ―outros‖, desse modo, os coordenadores do evento são infor-

mados apenas mais tarde o material desejado. A Professora Cristina 

retomou a palavra, para citar o caso do espaço dos livros: como não 

há um lugar para guardá-los, os expositores teriam de pagar R$ 
10,00 por dia para acondicioná-los. Para que isso não acontecesse, o 

material ficou na coordenação do Congresso. O Professor Pereira 

respondeu que não se pode ser complacente, deve-se rejeitar qual-

quer tentativa de abuso. A mesma Professora propôs que, se conti-

nuarem tais excessos, deve-se sair da UERJ e levar o congresso para 

outro espaço. Esta proposta foi rejeitada por todos os presentes. A 

Professora Delia Cambeiro dirigiu-se aos presentes para manifestar 

sua surpresa quanto ao serviço estressante da coordenação do even-

to. Referiu-se em particular ao fato de as salas serem definidas na úl-

tima hora, o que implica em difícil trânsito de pessoas dentro e fora 

da sala de coordenação. Em prosseguimento, sem mais ninguém de-
sejar comentar o congresso, passou-se à eleição da nova Diretoria do 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. Antes a 

Professora Cristina leu a carta de pretensões assinada pelo Professor 

Antônio Elias, que se retirou antes da eleição, e pelo Professor Má-

rio Botelho, que não compareceu à reunião. Foram aceitas as seguin-

tes candidaturas: Professor Pereira para a Presidência e Cristina para 

a Vice-Presidência; Antônio Elias e Mário Botelho para a Diretoria 

Cultural; Professor Antonio Maceira e Amós Coelho para a Diretoria 

de Publicações; Delia Cambeiro e Sérgio Arruda respectivamente 

para Primeiro e Segundo Secretários; Professora Maria Lúcia-

Mexias e Valdênia para a Diretoria de Relações Públicas; para a Di-

retoria e Vice-Diretoria Financeira foram aceitos respectivamente os 
nomes das Professoras Ilma Corrêa e Carmem Praxedes. Após elei-

tos, os novos diretores do CiFEFil se congratularam e deu-se por en-

cerrada essa reunião de avaliação do X Congresso, que eu, Delia 

Cambeiro, Primeira-Secretária, lavro e assino. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006 

 

Ata da reunião ordinária do Círculo Fluminense de Estudos 

Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), ocorrida em 29 de setembro de 

2006, às 10h00min, no Instituto de Letras da UERJ. Estavam presen-

tes, além do Presidente Prof. José Pereira da Silva, os seguintes Pro-

fessores Diretores: Amós Coêlho da Silva, Carmem Praxedes, Delia 

Cambeiro, José Mario Botelho. Pelo fato de a Primeira Secretária, 

Delia Cambeiro, não ter podido fazer a impressão da Ata anterior, 
iniciaram-se as discussões pela demanda dos dados pessoais comple-

tos dos futuros componentes da diretoria eleita na última reunião, 

pois será marcada a data para a sua posse. Foi possível ter-se apenas 

uma parte de tais informações, já que nem todos os diretores compa-

receram. Fizeram-se as avaliações quanto ao X Congresso CiFEFiL, 

sendo a crítica bastante positiva, sublinhando-se apenas as dificulda-

des práticas ocorridas em cada dia do evento. Passou-se ao tópico do 

planejamento da I Jornada Nacional de Linguística e Filologia da 

Língua Portuguesa, a realizar-se em 05 de novembro de 2006. As 

inscrições serão pela internet, sem opção de outro meio de comuni-

cação. O evento contará com a participação da PUC-RGS como par-
ceira, o que é de grande interesse, pois a Universidade mantém um 

programa de televisão, no qual haverá um debate e uma série de con-

ferências, além de um artigo de Elvo Clemente sobre o dia nacional 

da língua portuguesa. Além da PUC-RGS, contam-se entre os parti-

cipantes a Faculdade e Letras da UFRJ, a FAMA, a FFP/UERJ, onde 

será a sede física do evento, também um curso da Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Tocantins assumirá uma das atividades. Na 

FFP/UERJ haverá um grupo importante da UFF, com escritores, co-

ordenados pelos Prof. Sebastião Votre e Cidmar Teodoro Pais. Está 

programada uma conferência do Prof. Brian Franklin Head. Registre-

se que o evento é pioneiro na comemoração do dia nacional da lín-

gua portuguesa e que nasceu na mesma data – 13 de junho de 2006 – 
em que foi publicada, no Diário Oficial, a Lei que instituiu o Dia 

Nacional da Língua Portuguesa, aprovada em 12 de junho de 2006. 

Só ainda não estão decididos os detalhes de todas as atividades, mas, 

na FFP/UERJ, haverá conferências, mesas-redondas, coral, comuni-
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cações, exposições de livros e lançamentos. Os inscritos em cada ins-

tituição apresentam-se em outras unidades, não sendo, porém, obri-

gatória tal sistemática. Cada unidade organizará seus eventos, subli-

nhando-se que não se paga nada e que sairá uma publicação virtual, 

com registro de ISSN ou de ISBN. Estuda-se a possibilidade de uma 

série digital ou impressa, que reúna textos de língua, linguística, lite-

ratura e filologia. Depois de esgotadas as discussões do item sobre o 

dia da língua portuguesa, passou-se à participação do CiFEFiL na 

Semana de Crítica Textual, com um convite do Círculo para que seus 

associados e diretores dele participem. A data, entretanto, ainda será 

divulgada posteriormente, de preferência uma semana anterior ao 
Carnaval, sendo a UERJ o provável local da Semana. Em continui-

dade à reunião, pôs-se em debate os preparativos para a eleição de 

candidatos à Medalha Isidoro de Sevilha, a ser entregue em 04 de 

abril de 2007. Nessa ocasião, ocorrerá a IX Semana de Estudos Filo-

lógicos e Linguísticos. O Presidente Prof. Dr. José Pereira da Silva 

lembrou aos participantes da reunião que medalha Isidoro de Sevilha 

foi criada no início do CiFEFiL, já poderia, portanto, ter 20 medalhas 

oferecidas. Explicou o Presidente que essa candidatura não é crono-

lógica e sua entrega pode ocorrer em qualquer instituição educacio-

nal ou não. É um caso idêntico aos Seminários da Academia Brasi-

leira de Filologia. A primeira foi na Faculdade Veiga de Almeida, 
outra na Biblioteca Nacional. Tal condecoração era organizada pela 

Diretoria Cultural, que não conseguiu manter o ritmo. A atual, eleita 

recentemente, comprometeu-se a fazer tal empreitada. Discutidos to-

dos estes pormenores, antes de se encerrar a reunião, falou-se, ainda, 

do Encontro Nacional com a Filologia, criado para ser atrelado à 

Academia Brasileira de Letras. Sem mais nenhum ponto a ser discu-

tido ou mesmo resolvido sobre o CiFEFiL, encerrou-se a reunião às 

11h50min, com a próxima data de reunião a ser fixada e eu, Delia 

Cambeiro, Primeira Secretária, lavrei esta Ata, que será assinada por 

mim e pelos demais presentes. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS  

DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2006 

 

Aos dois de dezembro do ano de dois mil e seis, às nove horas e trin-

ta minutos, reuniram-se na sala 11.057F do Instituto de Letras da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a posse dos diretores 

eleitos em vinte e cinco de agosto de dois mil e seis, os professores 

José Pereira da Silva, Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, Cristina 

Alves de Brito, Sérgio Arruda de Moura, Delia Cambeiro Praça. 

Marcarem-se primeiramente os dias das futuras reuniões ordinárias 
de dois mi e sete. Devido às faltas dos diretores, causadas pelas fé-

rias de janeiro e fevereiro, não haverá reunião mensal nesse período, 

nem em setembro, por ser o mês imediatamente após o congresso do 

CiFEFil. Além disso, as de julho e agosto poderão ser extraordinárias 

para responderem aos preparativos do citado congresso. Firmaram-

se, então, as seguintes datas de reuniões mensais ordinárias, para 

dois mil e sete: três de março; quatorze de abril; cinco de maio; dois 

de junho; sete de julho; quatro de agosto; seis de outubro; dez de no-

vembro; e primeiro de dezembro. Discutiu-se, a seguir, o fato de to-

dos terem sido convocados por telefone e que poucos compareceram. 

Em prosseguimento, leu-se a ata da reunião anterior, sendo aprovada. 
Em prosseguimento, o Professor Pereira, ao fazer um relato da situa-

ção do Círculo, sublinhou a dificultosa situação da instituição em 

dois mil e seis, com a ausência sistemática da maior parte das direto-

rias, por doença, mudança do país, residência fora do Rio de Janeiro 

e problemas com o horário de trabalho. Outra questão citada foi a re-

gularização contábil do Círculo. A Professora Cristina Alves, direto-

ra financeira, trabalha com muitas dificuldades, que não se resolvem 

junto ao banco no que se refere às boletas de pagamento emitidas e 

não pagas pelos sócios. Decidiu-se, com a aprovação geral, pelo au-

mento da anuidade, que passará a ser de R$ 70,00 (setenta reais), pa-

ra novos associados e para os devedores. Apesar de toda essa difi-

culdade, o círculo tem em caixa, aproximadamente R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) a serem utilizados com gastos de publicação do X 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia. Enfatizou o Presiden-

te do Círculo, Professor José Pereira da Silva, a quantidade de 

2.000.000 (dois milhões) de acessos registrada no ano em curso. A 
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sequência da reunião que seria a posse da nova diretoria, eleita em 

agosto de dois mil e seis, porém, não foi possível pois vários mem-

bros não compareceram. Assume, portanto, interinamente, até uma 

próxima reunião os seguintes Professores: José Pereira da Silva, 

Cristina Alves de Brito, Delia Cambeiro Praça e Sérgio Arruda de 

Moura. Em data a ser marcada, se possível ainda em dezembro, o 

grupo eleito será empossado no Círculo Fluminense de Estudos Lin-

guísticos e Filológicos. A seguir, nada mais havendo a ser acrescen-

tado, deu-se por encerrada a reunião, às onze horas e dez minutos, e 

eu, Primeira Secretária Interina, lavro assino a presente ata, a que se 

anexam os dados dos diretores eleitos. 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE POSSE  

DA DIRETORIA DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Aos 2 dias de dezembro de 2006, às 09h30min, reuniram-se na sala 

11056, do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, para a posse dos diretores eleitos em 25 de agosto de 2006, 

os Professores José Pereira da Silva, Valdênia Teixeira de Oliveira 

Pinto, Cristina Alves de Brito, Sérgio Arruda de Moura e Delia 

Cambeiro Praça. Marcarem-se primeiramente os dias das futuras 

reuniões ordinárias de 2007, mas, esclareceu o Presidente do Círculo, 
Professor José Pereira, que devido às faltas dos diretores, causadas 

pelas férias de janeiro e fevereiro, não haverá reunião mensal nesse 

período, nem em setembro, por ser o mês imediatamente após o con-

gresso do CiFEFil. Além disso, as de julho e agosto poderão ser au-

mentada para extraordinárias, para responderem aos preparativos do 

citado congresso. Firmaram-se, então, as seguintes datas de reuniões 

mensais ordinárias, para 2007: 03 de março; 07 de abril; 05 de maio; 

02 de junho; 07 de julho; 04 de agosto; 06 de outubro; 10 de novem-

bro e 01 de dezembro. Discutiu-se, a seguir, o fato de todos terem si-

do convocados por telefone e que poucos compareceram. Em pros-

seguimento, leu-se a Ata da reunião anterior, sendo aprovada. Em 
prosseguimento, o Professor José Pereira, ao fazer um relato da situ-

ação do Círculo, sublinhou a dificultosa situação da instituição em 

2006, com a ausência sistemática da maior parte das diretorias, por 

doença, mudança do país, residência fora do Rio de Janeiro, proble-

mas com o horário de trabalho. Outra questão citada foi a regulariza-

ção contábil do Círculo. A Professora Cristina Alves, diretora finan-

ceira, trabalha com muitas dificuldades, que não se resolvem, junto 

ao banco, no que se refere aos boletos de pagamento emitidos e não 

pagos pelos sócios. Decidiu-se, com a aprovação geral, pelo aumento 

da anuidade, que passará a ser de R$ 70,00 (setenta reais), para no-

vos associados e para os devedores. Apesar de toda essa complexi-

dade, o Círculo tem, em caixa, aproximadamente R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), a serem utilizados com gastos de publicação do X 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia. Enfatizou o Presiden-

te do Círculo, Professor José Pereira, o significativo número de 

aproximadamente 2.000.000 (dois milhões) de acessos registrados no 
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ano em curso, ao domínio FILOLOGIA.ORG.BR. A sequência da 

reunião contaria com a posse da nova diretoria do CiFEFiL, eleita 

em agosto de 2006, porém, não foi possível concretizá-la, pois vários 

de seus membros não compareceram. Assume, portanto, interina-

mente, até uma próxima reunião, os seguintes Professores: José Pe-

reira da Silva, Cristina Alves de Brito, Delia Cambeiro Praça, 

Valdênia Teixeira de Oliveira e Sérgio Arruda. Em data a ser marca-

da, se possível ainda em dezembro, o grupo eleito será empossado no 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. A seguir, 

nada mais havendo a ser acrescentado, deu-se por encerrada a reuni-

ão, às 11h10min, e eu, Profa. Dra. Delia Cambeiro, Primeira-
Secretária interina, lavro a presente ata, em que se apresentam os da-

dos dos diretores eleitos e vai assinada por mim e pelo Presidente 

Prof. Dr. José Pereira da Silva. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS  

DA DIRETORIA DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS – CIFEFIL 

 

Professor Doutor José Pereira da Silva, Diretor-Presidente – Rua 

Visconde de Niterói, 512 casa 97 Mangueira CEP: 20.943-000 – Rio 

de Janeiro CPF: 345.536.227-34 Identidade:02.748.943-4 IFP. Tele-

fones: 2569-0276/2568-7538 pereira@filologia.org.br 

 Professora Mestra Cristina Alves de Brito, Vice-Presidente – 

Rua Marechal Mascarenhas de Moraes 129/701 Copacabana CEP: 

22.030-040 Rio de Janeiro CPF: 382.374.157-87 Identidade: 
2.412.981 IFP. Telefones: 2236-1831/9872-8886 crisal-

bri@yahoo.com.br 

Professora Doutora Delia Cambeiro Praça, Primeira-Secretária 

– Rua Visconde de Santa Isabel 560/402 Grajaú CEP:20560-121 Rio 

de Janeiro CPF:693.219.227-68 Identidade: 2.379.195 IFP Telefone: 

2571-0857 delia_cambeiro@yahoo.it 

PROFESSOR Doutor Sérgio Arruda de Moura, Segundo-

Secretário – Rua Santa Clara 220/204 Copacabana CEP:22.041-010 

Rio de Janeiro CPF:235.730.744-72 Identidade: 12.260.953-0 IFP 

Telefones: 2236-4719/9386-3494 arruda.sergio@gmail.com 

Professor Doutor Amós Coêlho da Silva, Diretor de Publicações 
– Rua Ramiro Magalhães 352 Engenho de Dentro CEP:20730-460 

Rio de Janeiro CPF:092083487-68 Identidade:21.351.713 IFP Tele-

fones: 3899-1491/3276-7301/9967-7537 amosc@oi.com.br 

Professor Doutor Alfredo Maceira Rodriguez, Vice-Diretor de 

Publicações – Rua Brasilina 34/204 Cascadura CEP:21.350-060 Rio 

de Janeiro RJ CPF: 129.823.267-87 Identidade: 2.716.513 IFP alfre-

do.ntg@terra.com.br 

Professor Doutor José Mario Botelho, Diretor Cultural – Rua 

Soldado Wandel Sarmento 341 Tauá Ilha do Governador CEP: 

21920-095 Rio de Janeiro CPF: 412.137.507-68 Identidade: 

05.453.441-7 IFP Telefones: 3368-8483/9999-0947 
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Professor Doutorando Antônio Elias Lima Freitas, Vice-Diretor 

Cultural – Avenida Adolpho de Vasconcelos 497/1804 Barra da Ti-

juca CEP: 22.793-380 Rio de Janeiro e Avenida Winston Churcill 

209 Centro Duque de Caxias CEP: 25.025-237 Rio de Janeiro CPF: 

333.661.107-59 Identidade:1.366.097 IPF Telefones:2652-1689/ 

9985-7726/ 8895-7726 aelfreitas@uol.com.br 

Professora Especialista Ilma Nogueira Motta, Diretora Financei-

ra – Rua Noronha Torrezão, 11/403 bl. A Santa Rosa CEP: 24.240-

180 Niterói CPF:189.391.557-34 Identidade:830.179 IPF Telefones: 

2711-4348/9965-4778 

Professora Doutora Carmem Lúcia Pereira Praxedes, Vice-
Diretora Financeira – Rua Retiro dos Artistas 739 casa 363 2ºandar 

Pechincha CEP: 22.770-010 Rio de Janeiro CPF:797.050.227-04 

Identidade: 06.926.870-4 IFP Telefones: 2426-5922/9998-6599/ 

9975-6373 clpraxedes@yahoo.it 

Professora Especialista Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, Di-

retora de Relações Públicas – Travessa Marciano Farias, 169 casa 

1 Parada Quarenta CEP:24.435-140 São Gonçalo Rio de Janeiro 

CPF:754.424.697-34 Identidade: 05.967.665 Detran Telefones: 

2605-3730/9747-5547  

Professora Doutora Maria Lúcia Mexias Simon Vice-Diretora de 

Relações Públicas – Praia de Botafogo 340/913 Botafogo 
CEP:22252-970 Rio de Janeiro CPF: 081.338.837-68 Identidade: 

80.462.420-3 IFP Telefones: 2552-0394/ (24)2471-1770/ 8722-1902 

maria.mexias@olimpo.com.br 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS  

DO DIA 03 DE MARÇO DE 2007 

 

Aos três dias do mês de março de dois mil e sete, reuniram-se, 

às nove horas e trinta minutos, na praça de alimentação do bloco F 

do décimo primeiro andar da Universidade do Estado do Rio de Ja-

neiro, em caráter ordinário, os seguintes professores componentes da 

diretoria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-

cos (CiFEFiL): José Pereira da Silva; Carmem Lúcia Pereira Praxe-

des; Delia Cambeiro Praça; Amós Coêlho da Silva; José Mario Bote-
lho; Cristina Alves de Brito; Antônio Elias Lima Freitas; Ilma No-

gueira Motta; Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto; Maria Lúcia Me-

xias Simon, além dos Professores Afrânio da Silva Garcia e Luciana 

Gonçalves Guedes. Iniciou-se com leitura e aprovação da ata da reu-

nião de dois de dezembro de dois mil e seis. A seguir, o professor Jo-

sé Mario Botelho apresentou a palestra sobre "O critério das editoras 

brasileiras ao enumerar as edições de suas obras". Deu-se continui-

dade com o preenchimento dos dados pessoais atualizados da nova 

diretoria e anotação, nas agendas pessoais, das datas de próximas 

reuniões do CiFEFiL. As datas firmadas para futuros encontros de 

dois mil e sete são: três de março; quatorze de abril; cinco de maio; 
dois de junho; sete de julho; quatro de agosto; seis de outubro; dez 

de novembro e primeiro de dezembro. Solucionados tais pontos, o 

Professor Pereira, Diretor-Presidente do Círculo, dirigiu-se à direto-

ria financeira, já que ainda não foi resolvido o problema relacionado 

às atividades exercidas pelo contador, que até o presente não apre-

sentou os resultados de seus serviços. O Diretor-Presidente pediu 

empenho e intervenção da diretoria financeira para solucionar tal si-

tuação, tendo sido prometido um resultado positivo para breve. Ou-

tro ponto trazido para discussão pelo Professor Pereira prendia-se à 

hospedagem do domínio FILOLOGIA.ORG.BR. Explicou o Diretor-

Presidente aos diretores presentes que a entidade ocupa atualmente 

mais espaço virtual do que lhe fora destinado. O provedor de hospe-
dagem atual ofereceu a renovação do pacote por R$ 69,00 (sessenta e 

nove reais), bem abaixo do mercado. Apesar de outros provedores 

apresentarem preços mais competitivos, a questão foi discutida em 

grupo e aprovada a sugestão dos professores Cristina Alves e Mario 



de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 259 

Botelho para que se faça futura negociação de preço, mas tentando 

manter o serviço pelo mesmo grupo. Passou-se ao assunto publica-

ções, quando anunciou o Diretor-Presidente já estar disponível na in-

ternet onze números dos Cadernos do CNLF, correspondentes ao X 

CNLF. Outros três já se encontram prontos, mas não disponíveis e 

ainda faltam outros dois ou três, totalizando, assim, dezesseis ou de-

zessete números. O volume das Atas da I Semana Nacional de Críti-

ca Textual e Edição de Textos acha-se em fase final, esperando ape-

nas os textos dos professores Pereira e Mario. Também do número 

37 da Revista Philologus, já constam dez artigos e três resenhas e 

deverá ficar pronta regularmente para abril. A seguir, completou-se a 
agenda de propostas para as próximas palestras: quatorze de abril, 

"Simplificação do ensino de acentuação gráfica na língua portugue-

sa", Professor Pereira; cinco de maio, "O quadro comum europeu", 

Professora Carmem; dois de junho, "Oralidade e escrita em sala de 

aula", Professor Mario; sete de julho, "Estrangeirismos em língua in-

glesa. O caso dos antropônimos", Professor Antônio Elias; quatro de 

agosto, "O pássaro e seu cantar metafóricos em uma novela de O 

Decameron, de Giovanni Boccaccio", Professora Delia; seis de ou-

tubro, "Pertinência do estudo histórico da língua portuguesa", Pro-

fessor Amós; dez de novembro, "O projeto de Bolonha na Reforma 

Universitária Nacional", Professora Carmem e onze de dezembro, 
"Estruturas complexas de persuasão", Professor Afrânio. Terminada 

a apresentação dos temas, o Professor Amós propôs que sejam publi-

cadas as palestras que, a partir de agora, antecedem as reuniões do 

CiFEFiL. Antes de se fecharem as discussões, o professor Pereira 

lembrou aos presentes que será feita a ata desse encontro, seguindo-

se o seu devido registro em cartório, ressaltando a importância da 

posse que então tomou a nova diretoria, cujos dados pessoais e fun-

ções assumidas vão relacionadas em anexo. Por fim, nada mais ha-

vendo a ser discutido, encerrou-se a reunião, às onze horas e quaren-

ta e cinco minutos, e eu, Professora Doutora Delia Cambeiro Praça, 

Primeira Secretária do CiFEFiL, lavrei esta ata, que vai assinada por 

mim e pelo Diretor-Presidente Professor Doutor José Pereira da Sil-
va. 
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ANEXO 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E 

LINGUÍSTICOS 

 

Professor Doutor José Pereira da Silva, Diretor-Presidente – Rua 

Visconde de Niterói, 512 casa 97 Mangueira CEP:20.943-000 – Rio 

de Janeiro CPF:345.536.227-34 Identidade:02.748.943-4 

IFP.Telefones:2569-0276/2568-7538 pereira@filologia.org.br 

 Professora Mestra Cristina Alves de Brito, Vice-Presidente – 
Rua Marechal Mascarenhas de Moraes 129/701 Copacabana 

CEP:22.030-040 Rio de Janeiro CPF:382.374.157-87 Identida-

de:2.412.981 IFP. Telefones: 2236-1831/9872-8886 crisal-

bri@yahoo.com.br 

Professora Doutora Delia Cambeiro Praça, Primeira-Secretária 

– Rua Visconde de Santa Isabel 560/402 Grajaú CEP:20560-121 Rio 

de Janeiro CPF:693.219.227-68 Identidade:2.379.195 IFP Telefo-

ne:2571-0857 delia_cambeiro@yahoo.it 

PROFESSOR Doutor Sérgio Arruda de Moura, Segundo-

Secretário – Rua Santa Clara 220/204 Copacabana CEP:22.041-010 

Rio de Janeiro CPF:235.730.744-72 Identidade:12.260.953-0 IFP 
Telefones:2236-4719/9386-3494 arruda.sergio@gmail.com 

Professor Doutor Amós Coêlho da Silva, Diretor de Publicações 

Rua Ramiro Magalhães 352 Engenho de Dentro CEP:20730-460 Rio 

de Janeiro CPF:092083487-68 Identidade:21.351.713 IFP Telefo-

nes:3899-1491/3276-7301/9967-7537 amosc@oi.com.br 

Professor Doutor Alfredo Maceira Rodriguez, Vice-Diretor de 

Publicações – Rua Brasilina 34/204 Cascadura CEP:21.350-060 Rio 

de Janeiro RJ CPF:129.823.267-87 Identidade:2.716.513 IFP alfre-

do.ntg@terra.com.br 

Professor Doutor José Mario Botelho, Diretor Cultural – Rua 

Soldado Wandel Sarmento 341 Tauá Ilha do Governador 

mailto:pereira@filologia.org.br
mailto:crisalbri@yahoo.com.br
mailto:crisalbri@yahoo.com.br
mailto:delia_cambeiro@yahoo.it
mailto:arruda.sergio@gmail.com
mailto:amosc@oi.com.br
mailto:alfredo.ntg@terra.com.br
mailto:alfredo.ntg@terra.com.br
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CEP:21920-095 Rio de Janeiro CPF:412.137.507-68 Identida-

de:05.453.441-7 IFP Telefones:3368-8483/9999-0947 

Professor Doutorando Antônio Elias Lima Freitas, Vice-Diretor 

Cultural – Avenida Adolpho de Vasconcelos 497/1804 Barra da Ti-

juca CEP: 22.793-380 Rio de Janeiro e Avenida Winston Churcill 

209 Centro Duque de Caxias CEP:25.025-237 Rio de Janeiro 

CPF:333.661.107-59 Identidade:1.366.097 IPF Telefones:2652-

1689/9985-7726/8895-7726 aelfreitas@uol.com.br 

Professora Especialista Ilma Nogueira Motta, Diretora Financei-

ra – Rua Noronha Torrezão 11/403 bl. A Santa Rosa CEP:24.240-

180 Niterói CPF:189.391.557-34 Identidade:830.179 IPF Telefones: 
2711-4348/9965-4778 

Professora Doutora Carmem Lúcia Pereira Praxedes, Vice-

Diretora Financeira – Rua Retiro dos Artistas 739 casa 363 2ºandar 

Pechincha CEP:22.770-010 Rio de Janeiro CPF:797.050.227-04 

Identidade:06.926.870-4 IFP Telefones:2426-5922/9998-6599/ 

9975-6373 clpraxedes@yahoo.it 

Professora Especialista Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, Di-

retora de Relações Públicas – Travessa Marciano Farias, 169 casa 

1 Parada Quarenta CEP:24.435-140 São Gonçalo Rio de Janeiro 

CPF:754.424.697-34 Identidade:05.967.665 Detran Telefones:2605-

3730/9747-5547  

Professora Doutora Maria Lúcia Mexias Simon Vice-Diretora de 

Relações Públicas – Praia de Botafogo 340/913 Botafogo 

CEP:22252-970 Rio de Janeiro CPF:081.338.837-68 Identida-

de:80.462.420-3 IFP Telefones:2552-0394/(24)2471-1770/8722-

1902 maria.mexias@olimpo.com.br 

mailto:aelfreitas@uol.com.br
mailto:clpraxedes@yahoo.it
mailto:maria.mexias@olimpo.com.br
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE MAIO DE 2007 

 

Aos 5 dias do mês de maio de 2007, reuniram-se, às 

09h30min, no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, os Professores Ilma Nogueira Motta, José Pereira da Sil-

va, Amós Coêlho da Silva, Cristina Alves de Brito, Valdênia Teixei-

ra de Oliveira Pinto, Maria Lúcia Mexias-Simon, José Mario Botelho 

e Delia Cambeiro Praça. A reunião deveria começar com a palestra 

da professora Carmem Lúcia Pereira Praxedes, que, por motivo de 

saúde, não compareceu. Sem ter quem a substituísse, a palestra ficou 

adiada para outra ocasião. O Prof. Pereira dirigiu-se aos presentes, 
orientando-os a que não deixem de avisar, com antecedência, até 

meia hora antes, se precisarem faltar com seus compromissos de 

apresentação de seminário. Se devidamente alertado, outro diretor 

poderá substituir o colega ausente. O Prof. Mario sugeriu que o pa-

lestrante inscrito para falar no mês a seguir deva sempre estar de so-

breaviso, para entrar, se possível, no lugar do ausente, para que isso 

não se repita. Quanto ao caso da Profa. Carmem, exemplificou que o 

responsável pelo tema de junho poderia ter-se apresentado e coberto 

a lacuna de maio, se esse método fosse adotado. Em caso de impos-

sibilidade de qualquer outro membro da instituição, o Prof. Pereira 

acrescentou que ele poderia ter apresentado um tema para discussão, 
caso soubera da falta, com tempo. Prosseguiu-se com a notícia de 

que a editora Lucerna mostrou interesse em participar da página do 

CiFEFiL, colocando ali um banner. O caso passará por uma reflexão; 

o grupo de diretores, após votação, decidirá se permite ou não, pois, 

trata-se para eles de uma situação interessante. Só este mês, foram 

registradas 230.000 (duzentas e trinta mil) visitas e 300.000 (trezen-

tas mil) páginas consultadas. A seguir, o Prof. Pereira anunciou o re-

cebimento de 80 exemplares do livro Lições de morfologia da língua 

portuguesa, cujo autor, o Prof. Carlos Alberto Gonçalves Lopes, de-

seja que se faça doação de exemplares para bibliotecas. A venda para 

todo o país está anunciada na página do CiFEFiL ao preço de R$ 

24,90, com transporte. Por essa atitude, o autor poderá ser abonado 
da anuidade, por dois anos. Prosseguiu a reunião, com o anúncio da 

publicação de dois eventos ocorridos em 2007: de 12 a 15 de feverei-

ro, I Semana Nacional de Crítica Textual e Edição de Textos, e, de 

02 a 05 de abril, IX SENEFIL: IX Semana Nacional de Estudos Filo-
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lógicos e Linguísticos. O número 37 da Revista Philologus, explicou 

o Presidente do CiFEFiL, Professor Pereira, só sairá em maio, por 

questão da greve na UERJ e por inúmeros feriados ocorridos em pe-

queno espaço de tempo. Em continuidade, quanto ao próximo con-

gresso CiFEFiL, comentou-se que as camisetas de propaganda do 

evento já não trazem referências ao Instituto de Letras da UERJ, a 

pedido de seu Diretor, pelo fato de a referida unidade apenas alugar 

o espaço, que, aliás, este ano custará R$ 2.500, 00 (dois mil e qui-

nhentos reais), quantia já fixada. Algumas camisas, na ocasião, fo-

ram oferecidas a colegas que se dispuseram a fazer a divulgação do 

próximo congresso. Também comunicou o Presidente a decisão de 
os painéis serem doados para o Instituto de Letras, após 4 anos de 

uso em exposição no referido congresso. Após tais comunicações, 

nada mais havendo a ser acrescentado, deu-se a reunião por encerra-

da, às 11h30min, e eu, Profa. Dra. Delia Cambeiro, Primeira Secretá-

ria, lavro a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente, 

Prof. Dr. José Pereira da Silva. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS  

DO DIA DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E SETE 

 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e sete, reuniram-se, 

às nove horas e trinta minutos, os professores Ilma Mota, Mário Bo-

telho, Amós Coelho, José Pereira, Carmen Praxedes, Cristina Brito e 

alunos da graduação da UERJ, no Instituto de Letras. Inicialmente o 

professor Mário Botelho apresentou sua palestra sobre A Linguagem 

do Professor – um elemento fundamental no processo ensino-

aprendizagem. Em seguida foram feitas a leitura e discussão da ata 
da Reunião Ordinária de 05 de maio de 2007, tendo sido feitas algu-

mas correções e aprovada. Em seguida o Presidente passou a apre-

sentar alguns informes referentes às atividades em andamento relati-

vas ao XI CNLF: informou que já há trezentas inscrições apesar da 

programação provisória na página do Círculo; também já foram en-

viados 230 resumos de trabalhos a serem apresentados no evento. 

Também apresentou os modelos de crachá, tíquetes de refeição que 

serão utilizados durante o evento e o modelo de bolsa que substituirá 

as pastas até então usadas no Congresso; também estão reservados os 

espaços físicos: dois auditórios – 111 e 113 – dois RAV 112 e 114 e 

o LIDIL e por fim já foram iniciadas as negociações com a cantina 
do 11º andar. A professora Cristina Brito deverá passar para profes-

sora Carmen os dados sobre os estandes, uma vez que no presente 

ano ela estará responsável não só pela organização dos mesmos co-

mo também pela negociação. Lembrou que na agenda cultural deste 

ano há Jornada de Língua Portuguesa que acontecerá em 05 de no-

vembro de 2007, na FFP/UERJ sob a coordenação dos professores 

Mário Botelho e Antônio Elias. Informou também que o Almanaque 

CiFEFiL deverá estar disponível antes do período do Congresso, tão 

logo esteja pronto será enviada uma cópia para os professores Amós 

Coelho e Alfredo Maceira para revisão. A seguir apresentou as esta-

tísticas do domínio FILOLOGIA.ORG.BR no mês de maio, que teve 

256.734 visitas e 376.553 páginas foram visitadas. A partir dos nú-
meros na página, a proposta da Editora Lucerna de uma propaganda 

em nosso endereço, ficou acordado que caso queiram participar, de-

verão pagar a hospedagem que hoje está em torno de R$ 100,00, o 

mesmo é extensivo a outras editoras que venham manifestar interes-
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se semelhante. O professor Mário Botelho apresentou a proposta de 

isenção de taxa de inscrição no Congresso para diretoria; a mesma 

foi aceita pelos presentes com a ressalva de que os trabalhos apresen-

tados pagariam taxa de publicação igual a dos demais congressistas. 

A situação da Contabilidade do Círculo encontra-se em andamento, 

tendo sido a professora Cristina informada pela secretária que o con-

tador já está fechando o ano de 2006. O presidente lembrou que ain-

da é muita reduzido o número de anuidades pagas, o que gerou por 

parte de Emilson Moreira a sugestão de ser posto no site do Círculo a 

boleta para aqueles que desejassem pagá-la, pudessem imprimi-la e 

com isso incentivar o pagamento da anuidade. Nada mais havendo a 
ser tratado, a reunião foi encerrada às 12 horas e cinquenta minutos, 

eu, Cristina Alves de Brito, Vice-Diretora-Presidente e Secretária ad 

hoc, lavro a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente 

Professor José Pereira. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL, SOBRE  

O XI CONGRESSO NACIONAL DE FILOLOGIA E LINGUÍSTICA 

 

No dia trinta e um de agosto de 2007, às 18:15, reuniram-se, 

na sala 11029 do Instituto de Letras da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, os Professores José Pereira da Silva, Delia Cambeiro 

Praça, José Mario Botelho, Ilma Nogueira Motta, Maria Lúcia Mexi-

as-Simon, Valdênia Teixeira de O. Pinto, Amós Coêlho, todos inte-

grantes da diretoria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL); também presentes estavam os estagiários 

Thuli Cavalcanti e Rodrigo de S. Pereira. O Presidente do CiFEFiL, 
Prof. Dr. José Pereira da Silva, sublinhou, primeiramente, o objetivo 

do encontro dos membros da Diretoria do CiFEFiL, após o congres-

so: manifestar, a respeito do evento, os resultados não só positivos, 

mas, para que não se repitam, em especial os negativos. Tomou a pa-

lavra, então, a Profª Maria Lúcia Mexias, para dizer que, em geral, 

tudo se passou muito bem. Referiu-se ao bom nível das comunica-

ções apresentadas por nomes internacionais e parabenizou a equipe 

de apoio. Quanto à equipe, O Prof. José Mario declarou ser necessá-

rio, de fato, formar-se uma equipe, mas, cada um precisa executar a 

sua tarefa. Se um dos membros não conseguir executar algo combi-

nado deverá passar para alguém a incumbência. Manifestou ainda 
sua insatisfação, quanto ao fato de perceber uma animosidade com 

relação à Profª Valdênia e suas monitoras. Em meio ao clima forma-

do, inamistoso, diz ter achado, naquele instante, a solução para o ca-

so dos monitores da referida Professora. O Prof. Amós, em seguida, 

confirmou a importância de haver transparência nas ações dos gru-

pos que comandam o congresso. Completou, então, o Prof. José Ma-

rio que um integrante não deve nem pode interferir nas atividades 

dos demais colegas. Quanto a isso, o Prof. Pereira ponderou que ele 

e a Profª Cristina são responsáveis por tudo, entretanto, mesmo com 

os cuidados devidos, nem tudo o que se programa sai como deve, por 

isso, talvez, surjam tais situações. Citou, como exemplo, o pagamen-

to dos monitores, que precisou ser refeito. O estagiário Rodrigo 
aproveitou o tema sobre o pagamento, para declarar que não teria 

condições de estar todos os dias no congresso se não fosse a ajuda 

para as passagens e o almoço. Em continuidade, outras questões 

ocorridas no último momento foram relatadas, tais como, o caso dos 
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envelopes, muitos entregues sem certificados, por causa da dificul-

dade em imprimi-los. O Prof. José Mario pensa ser preciso outra 

pessoa, para Sílvia não ficar com todas as responsabilidades, pois ela 

é a pessoa que detém todas as informações do congresso. Em prosse-

guimento, a Profª Valdênia referiu-se aos minicursos, bem numero-

sos e, muitos deles, ocorridos no mesmo horário, portanto, a opinião 

da Professora é de que isso deva ser repensado, para os próximos 

Congressos. Após a referida Professora ter expressado sua crítica, 

quanto aos minicursos, o Professor Pereira declarou que a Profª 

Valdênia não pode sair da diretoria do CiFEFiL, conforme seria sua 

intenção, e indicar alguém, quem deve fazê-lo é o Professor José 
Mario. Assim, após tal afirmação, às 19:30, nada mais havendo a ser 

discutido, deu-se por encerrada a reunião, cuja Ata vai assinada por 

mim, Profª Drª Delia Cambeiro, Primeira Secretária do CiFEFiL, e 

por seu Presidente, Professor Doutor José Pereira da Silva. 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

No dia onze de novembro de 2007, às 09:45, reuniram-se, no 

Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os 

Professores José Pereira da Silva, Delia Cambeiro Praça, Valdênia 

Teixeira de Oliveira Pinto, Amós Coêlho da Silva, Antônio Elias 

Freitas da Silva e Cristina Alves de Brito, todos integrantes da dire-

toria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

(CiFEFiL). A reunião teve início com enfoque, primeiramente, para 

os livros do Prof. Claudio César Enriques, publicados no Rio de Ja-

neiro, pela Editora Elvesier, em 2007, cujos títulos são: Morfologia; 
e Fonética, fonologia e ortografia. Em seguida, o enfoque foi para o 

I Simpósio de Crítica Textual, do Laboratório de Ecdótica da UFF. 

Passou-se aos comentários superficiais de contas do CiFEFil, que 

conta com um líquido de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), mas falta ainda pagarem-se as bolsas do congresso. Outros in-

formes foram: sobre a próxima eleição para a Medalha Isidoro de 

Sevilha, com chamada da lista de candidatos e sobre os artigos para a 

Revista Philologus. A Profª Cristina comentou que um grupo deseja 

montar um curso de pós-graduação lato sensu, sobre Educação In-

clusiva e necessita de entidade com CNPJ, que possa oferecer patro-

cínio. Os presentes informaram que seria interessante tal parceria, 
porém o CiFEFil entraria com o apoio, menos com dinheiro e teria 

50% de participação. Outra possibilidade de contato é em relação à 

Faculdade Gama e Souza. Informou a mesma professora que haveria 

condições de se criar uma plataforma de Ensino a Distância em Filo-

logia. O curso de Especialização já existe e querem terceirizar a ofer-

ta do curso. A participação de 60% do líquido deverá ser acompa-

nhado por um contador especializado no setor. Nesse instante, o 

Prof. Amós lembrou a necessidade de orientação quanto ao Imposto 

de Renda; o Prof. Antonio Elias, quanto à base contábil e jurídica 

bem monitorada; o Prof. Pereira apoiou a ideia, acrescentando que o 

curso a distância não desvaloriza a formação de um profissional; a 

Profª Ilma fechou a discussão do tema dizendo que, no país, a ques-
tão educacional é importante, por isso, o patrocínio seria bem-vindo. 

Para encerrar a reunião, O Prof. Pereira acrescentou informes sobre: 

uma jornada nacional de estudos filológicos e linguísticos, para o dia 

04 de abril, de 2008, no dia da entrega da Medalha Isidoro de Sevi-
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lha além do curso de verão X Semana Nacional de Estudos Filológi-

cos e Linguísticos, do dia 03 ao 07 de março, talvez na Faculdade de 

Formação de Professores. Sem mais o que se acrescentar, a reunião 

terminou às 12:10 e eu, Profª Dra. Delia Cambeiro, Primeira Secretá-

ria, lavrei esta Ata que vai assinada por mim e pelo Presidente do 

CiFEFil, Prof. Dr. José Pereira. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS  

DO DIA 15 DE MARÇO DE 2008 

 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e oito, reuni-

ram-se, às nove horas e trinta minutos, os professores José Pereira, 

Cristina Brito, Maria Lúcia Mexias, Amós Coêlho, Valdênia, Mário 

Botelho. Em seguida o Presidente leu a pauta da reunião: 1. Leitura, 

discussão e aprovação da ata da última reunião ordinária; 2. Apre-

sentação de proposta de mudança na composição das diretorias; 3. 

Reforma do estatuto para se adequar ao novo Código Civil Brasilei-
ro; 4. Proposta de contratação de uma secretária para o Círculo; 5. 

Preparar lista de convidados como conferencistas do XII CNLF; 6 

Oficializar com a Direção do IL o espaço físico para realização do 

evento; 7. Elaboração do calendário de reuniões de 2008. Primeira-

mente foi solicitada uma alteração na ordem da pauta, o que foi acei-

to pelos presentes. Foi estabelecido o calendário de reuniões da dire-

toria para 2008: 26/4, 7/6, 5/7, 29/8, 11/10, 22/11; sendo que na reu-

nião de 29/8 durante o XII Congresso haverá a eleição da nova dire-

toria para o próximo biênio. Paralelamente foram marcadas as pales-

tras que ocorrerão nos dias das reuniões da diretoria: 26/4 Boccacio 

com Adélia Cambeiro; 7/6 Características da linguagem oral culta 
com Mário Botelho; 5/7 Grade Curricular com Amós Coêlho; as de-

mais palestras serão marcadas pela nova direção. Em seguida a pro-

fessora Cristina apresentou a proposta de contratação de uma secre-

tária para o Círculo, fato que foi aceito por todos tendo sido estipula-

do o salário de R$ 415.00 e o reajuste ocorrerá a partir de reunião da 

diretoria ou de reivindicação da própria funcionária; a proposta foi 

aprovada com a abstenção do voto do diretor-presidente. Foi reapre-

sentada a proposta de o Círculo vir a ter a sua sede própria, a ideia 

foi discutida e ficou acertado que se deverá buscar meios para aqui-

sição, porém o professor Amós Coêlho questionou se de fato seria 

interessante a aquisição de um espaço para sede. A questão deverá 

continuar a ser discutida nas próximas reuniões. Ainda o mesmo pro-
fessor solicitou que quando fossem enviados os artigos para a direto-

ria de publicação que eles viessem com o e-mail do autor para even-

tual comunicação com o mesmo. Também que deverá ser acrescida 

essa mudança, isto é, a colocação do e-mail do autor no próprio tex-
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to/artigo nas normas para publicação na Philologus. Os eventos que 

acontecem no início do ano, O Simpósio Nacional de Estudos Filo-

lógicos e Linguísticos e a Jornada Filológica em comemoração ao 

patrono do Círculo Santo Isidoro de Sevilha deverão ocorrer em se-

quência, por exemplo, em 2009 eles ocorrerão da seguinte forma: o 

primeiro de 01 a 03 de abril e a Jornada no dia 04 no mesmo local. 

Em seguida foi apresentada o item referente à mudança na composi-

ção das diretorias, foram discutidos vários problemas identificados 

na atual composição das diretorias. Após a discussão, inicialmente, 

ficou decidido a manutenção do atual número de diretorias, porém os 

cargos de vice passará a ser fruto de nomeação por parte dos respec-
tivos diretores. Também ficou acertado que deverá ser consultado o 

novo Código Civil para verificar eventuais mudanças que possam ter 

ocorrido na composição dos quadros de Associações. O tema deverá 

constar da pauta da próxima reunião em 26 de abril, havendo a con-

vocação dos demais diretores para uma discussão mais ampla do as-

sunto. Em seguida, foi sugerida a lista de conferencistas a serem 

convidados para o próximo Congresso: doutorando André que está 

defendendo sobre Othon Moacir Garcia (Amós), Maria Helena Mou-

ra Neves, Ingedore Koch, Dante Luchesi, Agostinho Carneiro, Nilce 

Sant'Anna Martins, Eneida do Rego Bonfim, Luci Ruas, Castelar de 

Carvalho, Carlos Eduardo. Falcão Uchôa, José Lemos Monteiro. 
Quanto ao espaço para a realização do próximo Congresso, o presi-

dente informou que ainda não conseguiu marcar uma reunião com a 

nova direção do Instituto de Letras da UERJ, mas a solicitação deve-

rá ocorrer nas próximas semanas. E, por fim, o presidente informou 

que não haveria a leitura da ata da reunião anterior por ela ainda não 

ter sido entregue pela secretária. Nada mais havendo a ser tratado, a 

reunião foi encerrada às 13 horas, Cristina Alves de Brito lavro a 

presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente Professor 

José Pereira. 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

No dia 26 de abril 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, Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto. Feita 

a leitura da Ata anterior, a reunião teve início com a palestra da Pro-

fª. Delia, sobre Giovanni Boccaccio, na obra Decameron, com o títu-

lo: ―Desmistificando Boccaccio‖. Em prosseguimento, o Prof. Perei-

ra informou ter enviado ao Prof. Amós a Revista Philologus para que 

fossem feitas revisão e seleção, em virtude do grande número de ar-
tigos e, principalmente, por serem bastante longos. Os textos com 

problemas serão enviados aos autores, para que sejam feitas as devi-

das correções e constem do próximo número. A quantidade está aci-

ma da proposta: mais ou menos 150 ou 160. O excesso de trabalho 

com a publicação de livros causou o atraso das publicações, o que 

preocupou o Presidente do CiFEFil, Prof. Pereira. Após a palestra e 

os informes, nada mais havia a ser acrescentado, assim, terminou-se 

a reunião, às 11h45min e, eu, Profª Drª Delia Cambeiro, Primeira 

Secretária do CiFEFil, lavrei essa Ata, que vai assinada por mim e 

pelo Presidente, Prof. Dr. José Pereira da Silva. 
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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.  
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ATA DA REUNIÃO DE ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 

PARA O BIÊNIO 2008-1010 DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS  

DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2008 

 

No dia vinte e nove de agosto de dois mil e oito, às dezessete 

horas, na sala onze mil e cinquenta e dois (11052) do Instituto de Le-

tras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se, em 

caráter ordinário, sob a presidência do Professor Doutor Edson Sen-

din Magalhães, os professores José Pereira da Silva, Amós Coêlho 

da Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, José Mario Botelho, Antônio 
Elias Lima Freitas, Ilma Nogueira Motta, Delia Cambeiro Praça, 

Cristina Alves de Brito, Luana Serafim Gomes, Noemi de Freitas 

Fuly, Eduardo Tuffani Monteiro e Nestor Dockhorn para fazer uma 

primeira avaliação do XII Congresso Nacional de Linguística e Filo-

logia e realizar a eleição da nova diretoria para o biênio 2008-2010. 

A reunião teve início com a informação do nome dos professores in-

tegrantes da diretoria atual que não se dispõem a participar da pró-

xima: Carmem Lúcia Pereira Praxedes, Sérgio Arruda de Moura e 

Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto. A seguir, deu-se início à avalia-

ção do XII Congresso Nacional de Linguística e Filologia, com os 

comentários do Professor Nestor Dockhorn, que afirmou ser interes-
sante que os congressistas apresentem seus trabalhos com maior en-

tusiasmo e sejam mais comunicativos com a plateia. Por fim, avaliou 

como excessivo o número de minicursos e sugeriu que as palestras 

sejam de uma hora e trinta minutos. Considerando que tais atividades 

se tornam caras, acha necessário pensar-se em um patrocínio para os 

próximos congressos. Em resposta, o Professor Pereira observou 

que, para o próximo congresso vai-se tentar resolver tais questões, 

mas não se mostrou receptivo quanto ao patrocínio de qualquer enti-

dade de fomento, visto que o CiFEFiL tem, como princípio, não se 

vincular a nenhuma instituição para não se submeter à interferência 

de terceiros e, além disso, o Círculo foi criado com o objetivo de re-

verter o quadro negativo da Filologia; sublinhou que ir às instituições 
toma tempo e é preciso que alguém acompanhe o processo e preste 

contas rigorosamente das verbas recebidas por patrocínio. O profes-

sor Mario interveio, admitindo ser possível diminuir-se o preço da 

inscrição, com a ajuda de uma agência de fomento e, com relação 
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aos custos, o professor Amós acrescentou ser interessante dar-se um 

desconto para os congressistas com mais de um trabalho inscrito. 

Seguiram-se os comentários de Amanda de Nucci, lembrando que 

algumas salas estiveram praticamente vazias, com um ou dois ouvin-

tes; o professor Mario lembrou que, apesar disso, algumas salas fica-

ram lotadas, apontando como possível causa do esvaziamento o 

grande número de comunicações, e acrescentou que deveriam ser li-

mitadas, já que alguns inscritos não compareceram, fato observado 

também em anos anteriores. Luana lembrou ter sido muito sobrecar-

regado o primeiro dia de inscrição no minicurso, sem que ninguém 

pudesse interferir e ajudar; sugeriu fazer-se a inscrição com antece-
dência. Os professores Mario e Pereira explicaram-lhe não ser possí-

vel a prévia inscrição, pois não se tem ideia do número de cursos a 

serem oferecidos. O professor Nestor não se conformou com o fato 

de o professor preparar sua apresentação e não ter público pelo ex-

cesso de minicursos. O professor Mario voltou a interferir, dizendo 

não ser favorável a minicursos ao meio dia, acenou com a criação de 

um grupo de pareceristas, tanto para minicursos como para comuni-

cações, lembrando que um deles fora cancelado por falta de inscritos. 

A professora Maria Lúcia sugeriu um controle mais rígido a partir da 

data limite de pagamento da inscrição, para solucionar a quantidade 

de minicursos e comunicações, avaliando que alguns foram bastante 
fracos, sem a mínima comunicabilidade nem didática. Exemplificou 

com a participação de uma professora que se apresentou com uma 

folha nas mãos, fazendo uma leitura bastante monótona. A Professo-

ra Maria Lúcia assinalou, ainda, para a necessidade de um mínimo 

de linhas para os resumos, lembrando que um de seus objetivos é 

sintetizar as ideias a se desenvolver. Por isso, o professor Mario sus-

tentou, mais uma vez, ser primordial uma avaliação dos textos. A se-

guir, o professor Pereira lembrou que os autores, em geral, tentam 

ser absolutamente originais, dificultando, por isto, a sua inclusão em 

grupos por similaridade. O professor Tuffani acrescentou ser neces-

sário marcarem-se as salas com antecedência. Encerrada a avaliação 

do congresso, deu-se início à segunda parte da reunião, na qual se 
elegeram os novos diretores do CiFEFiL para a gestão 2008-2010, 

cujos resultados seguem em anexo. Nada mais tendo sido acrescen-

tado, passou-se à citada votação, cujos resultados seguem em anexo, 

dando-se por encerrando-se a reunião. E eu, Professora Doutora De-

lia Cambeiro Praça, Primeira Secretária do CiFEFiL, lavro esta Ata, 
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que será assinada por mim e pelo Presidente da sessão, Professor 

Doutor Edson Sendin Magalhães. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS (CIFEFIL) 

 

Diretor-Presidente – Professor Doutor José Pereira da Silva: R. 

Visconde de Niterói, 512 casa 97 Mangueira – CEP: 20.943-000 Rio 

de Janeiro – RJ – CPF: 345.536.227-34 – Id.: 02748943-4 – IFP – 

Tel.: 2569-0276 e 2568-7538 pereira@filologia.org.br 

Vice-Presidente – Professora Mestra Cristina Alves de Brito: R. 

Marechal Mascarenhas de Moraes,129/701 Copacabana – CEP: 

22.030-040 Rio de Janeiro – RJ – CPF: 382.374.157-87 – Id.: 

2412981 – IFP. – Tel.: 2236-1831 crisalbri@filologia.org.br 

Primeira-Secretária – Professora Doutora Delia Cambeiro Pra-

ça: R. Visconde de Santa Isabel, 560/402 Grajaú – CEP: 20560-121 

Rio de Janeiro – RJ – CPF: 693.219.227-68 – Id.: 2379195 – IFP – 

Tel.: 2571-0857 delia_cambeiro@yahoo.it 

Segunda Secretária – Professora Doutora Maria Lúcia Mexias 

Simon: Pr. de Botafogo, 340/913 – Botafogo – CEP: 22252-970 – 

Rio de Janeiro – RJ – CPF: 081.338.837-68 – Id.: 80462420-3 – IFP 
– Tel.: 2552-0394 e (24) 2471-1770 mmexiassimon@yahoo.com.br 

Diretor de Publicações – Professor Doutor Amós Coêlho 

da Silva: R. Ramiro Magalhães, 352 – Engenho de Dentro – CEP: 

20730-460 – Rio de Janeiro – RJ – CPF:092083487-68 Id.: IFP 

21.351.713; Tel.: 3256-0721 e 3276-7301 amosc@filologia.org.br 

Vice-Diretor de Publicações – Professor Doutor Alfredo Maceira 

Rodríguez: R. Brasilina, 34/204 – Cascadura – CEP: 21350-060 – 

Rio de Janeiro – RJ – CPF: 129.823.267-87 Id.: IFP 2.716.513 Tel.: 

2593-1960 – alfredo.ntg@terra.com.br 

Diretor Cultural – Professor Doutor José Mario Botelho: R. Sol-

dado Wandel Sarmento, 341 – Tauá – Ilha do Governador – CEP: 
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21920-095 – Rio de Janeiro – RJ – CPF: 412.137.507-68 – Id.: 

05453441-7 – IFP – Tel.: 3368-8483 – botelho_mario@hotmail.com 

Vice-Diretora Cultural – Professora Especialista Marilene Meira 

da Costa: Av. Manoel Duarte , 1562 – Parque Lafayette – CEP: 

25015-332 – Duque de Caxias – RJ – CPF: 765 884 597-34 Id.: 

05936078-4 – Detran – Tel.: 9932-3526 e 2772-1942 – mcos-

ta@filologia.org.br 

Diretor de Relações Públicas – Professor Doutor Antônio Elias 

Lima Freitas: Av. Adolpho de Vasconcelos, 497/1804 – Barra da 

Tijuca – CEP: 22793-380 – Rio de Janeiro – RJ – Avenida Winston 

Churcill, 209 – Centro – CEP: 25025-237 – Duque de Caxias – RJ 

CPF: 333.661.107-59 – Id.: 1366097 – IFP – Tel.: 2652-1689 – 

aelfreitas@uol.com.br 

Vice-Diretor de Relações Públicas – Professor Doutor Eduardo 

Tuffani Monteiro: R. Paissandu, 162/1015 – Flamengo – CEP: 

22210-080 – Rio de Janeiro – RJ – CPF: 093.273.728-59 – Id.: 

21846631-6 – Detran – Tel.: 2205-3370 – etuffani@vm.uff.br 

Diretora Financeira – Professora Especialista Ilma Nogueira 

Motta: R. Noronha Torrezão, 11/403 bl. A – Santa Rosa – CEP: 

24240-180 – Niterói – RJ – CPF: 189.391.557-34 – Id.: 830179 – 

IFP – Tel.: 9965-4778 

Vice-Diretora Financeira – Professora Especialista Jonia Maria 
Souza Silva: R. Visconde de Uruguai, 263 – Centro – CEP: 24030-

075 – Niterói – RJ – CPF: 519 484 277-53 – Id.: 0447567-9 – IFP – 

Tel.: 3637-4516 e 9891-8680 – joniasouza@terra.com.br 
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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, 

acordou-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, 

acredita 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. 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS  

DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2008 

 

No dia vinte e nove de novembro de dois mil e oito, às onze horas, 

no Instituto de Letras da UERJ (Praça de alimentação do bloco F) si-

to a rua São Francisco Xavier, 524 / 11º andar – Maracanã – Cidade 

do Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se, em caráter ordinário, os profes-

sores Maria Lúcia Mexias Simon, Ilma Nogueira Motta, Cristina Al-

ves de Brito, Marilene Meira da Costa, Antonio Elias Lima Freitas, 

com a presença do associado professor Adriano de Souza Dias, pro-
fessor visitante Marcos da Silva Machado e a secretária do CiFEFiL 

Silvia Avelar, tendo por finalidade, confirmar a posse da nova Dire-

toria do CiFEFiL, eleita no dia 29 de agosto de 2008 e referendada 

em 29 de novembro de 2008. A professora Maria Lúcia Mexias Si-

mon, foi convidada a redigir e lavrar a presente ata. A reunião teve 

início sob a Presidência Interina da vice-diretora do Círculo Profes-

sora Cristina Alves de Brito, que deu posse imediata aos novos 

membros, após referendo. A seguir, deu-se a distribuição e leitura da 

ata da reunião do dia 11 de outubro de 2008 pelo professor Antonio 

Elias Lima Freitas, discutindo-se a mesma e aprovada por todos. Na 

pauta da reunião, constava a palestra ―A História do Plural de Pala-
vras em ão‖, da professora Especialista Jonia Maria no horário de 

nove às dez horas, palestra essa que não ocorreu devido a mesma es-

tar com problemas de saúde, ficando a apresentação para uma nova 

data. A presidente interina professora Cristina, informou os vencedo-

res da Medalha Isidoro de Sevilha: Adriano da Gama Kury, Luiz An-

tonio Fiorin e Magda Becker Soares e que a cerimônia de condeco-

ração será em abril no II SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS 

FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS de 01 a 04 de abril de 2009. 

Comunicou o lançamento do livro do professor José Pereira ―A Nova 

ortografia da Língua Portuguesa‖ pela editora Ímpeto. A professora 

Cristina explanou com grande entusiasmo sobre o trabalho que está 

realizando sobre Alexandre Rodrigues Ferreira – Viagens ao Brasil e 
o projeto Memória Colonial do Ceará. A seguir, a professora Mexias 

apresentou seu trabalho de revisão e pesquisa elaborado juntamente 

com o professor José Pereira sobre a Fraseologia da Língua. Após, 

abriu-se assuntos gerais para debate e o professor visitante Marcos 



ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 282 

Machado sugeriu que o congresso fosse realizado num local que não 

fosse a UERJ. Segundo ele, todas as vezes que compareceu as pales-

tras, não percebeu envolvimento da Universidade com o evento. Por 

ter dificuldades visuais, necessitou perguntar aos funcionários como 

se dirigir ao local do evento e, simplesmente, as pessoas não sabiam 

do ocorrido, deixando-o desapontado. Sugeriu que o evento poderia 

ser na Faculdade CCAA. A vice-diretora de eventos Marilene Meira 

informou que, segundo o professor José Pereira, há um convite da ci-

tada faculdade, mas que é preciso fazer contato com os responsáveis 

do local para se estudar as viabilidades. A vice-presidente professora 

Cristina informou que, para se fazer tal mudança, faz-se necessário 
estudar alguns critérios, tais como: número de salas suficientes, em 

torno de 15; haverá ou não cobrança de aluguel; se há estacionamen-

to fácil; disponibilidade de pelo menos 1 auditório; quais equipamen-

tos e quantos, serão disponibilizados para o evento, entre outros. 

Acordou-se que o diretor cultural professor José Mário Botelho jun-

tamente com sua vice a professora Marilene, farão contato com a di-

retoria da faculdade e estudar todas as possibilidades. Caso o acordo 

seja fechado, já testaríamos o novo espaço no simpósio em abril de 

2009. O professor Adriano questionou o fato de cobrarem o estacio-

namento na UERJ. A professora Cristina informou que, apesar do 

espaço pertencer ao governo, a cobrança do estacionamento é uma 
designação administrativa, não tendo como ser diferente. Discutiu-se 

também a possibilidade do Congresso do mês de agosto passar a ser 

nos horários da tarde levando-o até as 20:00 horas aproximadamente, 

e se possível, em menos dias, facilitando assim as pessoas que dese-

jam participar e que não podem faltar trabalho por muitos dias. Vol-

tou-se a discussão da quantidade de palestrante ser maior que a quan-

tidade de público, levantando-se a necessidade de se encontrar uma 

solução para o problema. Outro fator importante está relacionado as 

publicações, sugeriu-se que o pagamento das publicações sejam fei-

tos logo após o aceite, evitando com isso os calotes e a movimenta-

ção de grandes quantias no dia do evento, proposta aceita por todos. 

Quem não fizer o pagamento, não apresentará palestra e nem terá o 
texto publicado, assim como o monitor que for apresentar trabalho, 

só receberá o certificado ao término do evento. Esta medida renderá 

uma boa economia para o Círculo, além de gerar maior compromisso 

do congressista com o evento. Outra questão abordada por quase to-

dos os presentes, foi a necessidade de se rever a quantidade de mate-
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rial impresso e o grande número de monitores, pois ambos geram 

despesas e nem sempre são bem aproveitados. A professora Cristina 

informou que o calendário de 2009 sairá em breve. Sugerido pela 

professora Cristina uma reunião de confraternização de encerramen-

to do ano de 2008, não se conseguiu chegar a um acordo quanto a 

data. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifesta-

ção e não havendo outros assuntos a serem tratados, deu-se a reunião 

por encerrada, e eu, Professora Doutora e Segunda Secretária Maria 

Lúcia Mexias Simon, lavrei a presente ata que, após lida e achada 

conforme, será assinada por mim, e pela Presidente Interina e Vice-

Presidente Professora Mestra Cristina Alves de Brito. 

 

Cristina Alves de Brito 

Professora Mestra 

Vice-Presidente do CiFEFiL 

 

 

Maria Lúcia Mexias Simon 

Professora Doutora 

Segunda Secretária do CiFEFiL 
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ATA EXTRAORDINÁRIA PARA REFERENDAR A ELEIÇÃO  

DA NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2008/2010  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2008 

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2008, às dez horas, 

reuniram-se, no Instituto de Letras da UERJ (Praça de alimentação 

do bloco F) sito a rua São Francisco Xavier, 524 / 11º andar – Mara-

canã – Cidade do Rio de Janeiro – RJ, em caráter extraordinário, os 

professores Maria Lúcia Mexias Simon, Ilma Nogueira Motta, Cris-

tina Alves de Brito, Marilene Meira da Costa, Antonio Elias Lima 
Freitas, com a presença do associado professor Adriano de Souza 

Dias, professor visitante Marcos da Silva Machado e a secretária do 

CiFEFiL Silvia Avelar, tendo por finalidade referendar a eleição da 

Diretoria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-

cos, realizada no dia 29 de agosto de 2008, para o biênio 2008/2010. 

Após primeira convocação para composição do quórum de 1/3 dos 

membros às dez horas, deu-se início à reunião às dez horas e trinta 

minutos com os membros presentes. Para presidir os trabalhos, a vi-

ce-presidente do CiFEFiL Cristina Alves de Brito e presidente desta 

reunião, indicou uma comissão para conduzir a citada eleição, tendo 

como membros os professores Adriano de Souza Dias e Marcos da 
Silva Machado e a secretária Silvia Avelar Silva o que foi aceito pe-

los membros presentes na reunião. Dada a palavra à comissão, o pro-

fessor Adriano Dias escolheu a Sr.ª Silvia Avelar para secretariá-lo. 

O Professor Adriano pediu a secretária que apresentasse as chapas 

concorrentes. A secretária Silvia relatou que, foi enviado edital de 

convocação desta Assembleia para todos os associados e que no refe-

rido edital constava regras e prazo para a inscrição das chapas con-

correntes à diretoria para a gestão 2008/2009, e que depois de venci-

do o prazo de inscrição, apenas uma única chapa havia sido inscrita. 

A secretária então, apresentou a composição dos membros desta 

chapa única: Diretor-Presidente – Professor Doutor José Pereira da 

Silva; Vice-Presidente – Professora Mestra Cristina Alves de Brito; 
Primeira-Secretária – Professora Doutora Delia Cambeiro Praça; Se-

gunda Secretária – Professora Doutora Maria Lúcia Mexias Simon; 

Diretor de Publicações – Professor Doutor Amós Coêlho da Silva; 

Vice-Diretor de Publicações – Professor Doutor Alfredo Maceira 
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Rodriguez; Diretor Cultural – Professor Doutor José Mario Botelho; 

Vice-Diretora Cultural – Professora Especialista Marilene Meira da 

Costa; Diretor de Relações Públicas – Professor Doutor Antônio Eli-

as Lima Freitas; Vice-Diretor de Relações Públicas – Professor Dou-

tor Eduardo Tuffani Monteiro; Diretora Financeira – Professora Es-

pecialista Ilma Nogueira Motta; Vice-Diretora Financeira – Profes-

sora Especialista Jonia Maria Souza da Silva. A secretária informou 

que a composição desta chapa, bem como a opção de votação dos 

membros residentes fora do município do Rio de Janeiro, foram dis-

ponibilizados pelo site eletrônico do Círculo (www.filologia.org.br), 

informou também que, a chapa foi eleita pela maioria dos votos em 
eleição realizada no dia 29 de agosto de 2008, conforme consta em 

ATA lavrada nesta data. Os membros da comissão os professores 

Adriano de Souza Dias e Marcos da Silva Machado e a secretária 

Silvia Avelar resolveram então, referendar o ato eletivo realizado em 

29 de agosto de 2008, ficando confirmado o corpo diretivo eleito pa-

ra o biênio 2008/20010, composto pelos membros citados anterior-

mente. Por fim, como não houve outras manifestações dos presentes, 

e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, 

agradeceu-se a presença de todos e deu-se por encerrada a presente 

Assembleia Extraordinária, determinando a mim, Silvia Avelar, que 

servi como secretária, que lavrasse e assinasse a presente ata junta-
mente com os membros da comissão professor Adriano Dias e pro-

fessor Marcos Machado, e a levasse a registro junto aos órgãos pú-

blicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. O 

corpo diretivo eleito da Associação ficou integrado da seguinte for-

ma: 

http://www.filologia.org.br/
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IDENTIFICAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA  

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS (CIFEFIL) 

 

Diretor-Presidente – Professor Doutor José Pereira da Silva: R. 

Visconde de Niterói, 512 casa 97 – Mangueira – CEP: 20.943-000 

Rio de Janeiro – RJ – CPF: 345.536.227-34 – Id.: 02748943-4 – IFP 

– Tel.: 2569-0276 e 2568-7538 pereira@filologia.org.br 

Vice-Presidente – Professora Mestra Cristina Alves de Brito: R. 

Marechal Mascarenhas de Moraes,129/701 – Copacabana – CEP: 

22.030-040 Rio de Janeiro – RJ – CPF: 382.374.157-87 – Id.: 
2412981 – IFP. – Tel.: 2236-1831 crisalbri@filologia.org.br 

Primeira-Secretária – Professora Doutora Delia Cambeiro Pra-

ça: R. Visconde de Santa Isabel, 560/402 – Grajaú – CEP: 20560-

121 Rio de Janeiro – RJ – CPF: 693.219.227-68 – Id.: 2379195 – IFP 

– Tel.: 2571-0857 delia_cambeiro@yahoo.it 

Segunda Secretária – Professora Doutora Maria Lúcia Mexias 

Simon: Pr. de Botafogo, 340/913 – Botafogo – CEP: 22252-970 – 

Rio de Janeiro – RJ – CPF: 081.338.837-68 – Id.: 80462420-3 – IFP 

– Tel.: 2552-0394 e (24) 2471-1770 mmexiassimon@yahoo.com.br 

Diretor de Publicações – Professor Doutor Amós Coêlho da Sil-

va: R. Ramiro Magalhães, 352 – Engenho de Dentro – CEP: 20730-
460 – Rio de Janeiro – RJ – CPF:092083487-68 Id.: IFP 21.351.713; 

Tel.: 3256-0721 e 3276-7301 – amosc@filologia.org.br 

Vice-Diretor de Publicações – Professor Doutor Alfredo Maceira 

Rodríguez: R. Brasilina, 34/204 – Cascadura – CEP: 21350-060 – 

Rio de Janeiro – RJ – CPF: 129.823.267-87 Id.: IFP 2.716.513 Tel.: 

2593-1960 – alfredo.ntg@terra.com.br 

Diretor Cultural – Professor Doutor José Mario Botelho: R. Sol-

dado Wandel Sarmento, 341 – Tauá – Ilha do Governador – CEP: 

21920-095 – Rio de Janeiro – RJ – CPF: 412.137.507-68 – Id.: 

05453441-7 – IFP – Tel.: 3368-8483 – botelho_mario@hotmail.com 

Vice-Diretora Cultural – Professora Especialista Marilene Meira 

da Costa: Av. Manoel Duarte , 1562 – Parque Lafayette – CEP: 

mailto:pereira@filologia.org.br
mailto:crisalbri@filologia.org.br
mailto:delia_cambeiro@yahoo.it
mailto:mmexiassimon@yahoo.com.br
mailto:amosc@filologia.org.br
mailto:alfredo.ntg@terra.com.br
mailto:botelho_mario@hotmail.com
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25015-332 – Duque de Caxias – RJ – CPF: 765 884 597-34 Id.: 

05936078-4 – Detran – Tel.: 9932-3526 e 2772-1942 – mcos-

ta@filologia.org.br 

Diretor de Relações Públicas – Professor Doutor Antônio Elias 

Lima Freitas: Av. Adolpho de Vasconcelos, 497/1804 – Barra da 

Tijuca – CEP: 22793-380 – Rio de Janeiro – RJ e Avenida Winston 

Churcill, 209 – Centro – CEP: 25025-237 – Duque de Caxias – RJ – 

CPF: 333.661.107-59 – Id.: 1366097 – IFP – Tel.: 2652-1689 – ael-

freitas@uol.com.br 

Vice-Diretor de Relações Públicas – Professor Doutor Eduardo 

Tuffani Monteiro: R. Paissandu, 162/1015 – Flamengo – CEP: 
22210-080 – Rio de Janeiro – RJ– CPF: 093.273.728-59 – Id.: 

21846631-6 – Detran – Tel.: 2205-3370 – etuffani@vm.uff.br 

Diretora Financeira – Professora Especialista Ilma Nogueira 

Motta: R. Noronha Torrezão, 11/403 bl. A – Santa Rosa – CEP: 

24240-180 – Niterói – RJ – CPF: 189.391.557-34 – Id.: 830179 – 

IFP – Tel.: 9965-4778 

Vice-Diretora Financeira – Professora Especialista Jonia Maria 

Souza Silva: R. Visconde de Uruguai, 263 – Centro – CEP: 24030-

075 – Niterói – RJ – CPF: 519 484 277-53 – Id.: 0447567-9 – IFP – 

Tel.: 3637-4516 e 9891-8680 – joniasouza@terra.com.br 

A presente ata segue assinada por mim e pelos membro da 
comissão.  

________________________ 

Adriano de Souza Dias 

Professor Mestre 

Membro presidente da Comissão Eleitoral 

________________________ 

Marcos da Silva Machado 

Professor Especialista 

Membro componente da Comissão Eleitoral 

________________________ 

Silvia Avelar Silva 

Secretária do CiFEFiL 

mailto:mcosta@filologia.org.br
mailto:mcosta@filologia.org.br
mailto:aelfreitas@uol.com.br
mailto:aelfreitas@uol.com.br
mailto:etuffani@vm.uff.br
mailto:joniasouza@terra.com.br
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS  

DO DIA 28 DE MARÇO DE 2009 

 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e nove, às 

nove horas, reuniram-se no Instituto de Letras da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (Praça de Alimentação do Bloco F, décimo 

primeiro andar), os Professores Doutores José Pereira da Silva e Dé-

lia Cambeiro Praça, respectivamente Diretor-Presidente e Secretária 

do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFE-

FiL). A reunião iniciou-se com a leitura da Ata da reunião anterior, a 
vinte e nove de novembro de dois mil e oito, seguindo-se a leitura 

dos itens que definem a leitura dos itens do regimento do Círculo que 

definem as funções de cada membro da diretoria, com destaque para 

a necessidade do cumprimento de tais atribuições. A seguir os pro-

fessores presentes fizeram uma indicação inicial dos nomes dos pro-

fessores Cidmar Teodoro Pais, Carlos Henrique da Rocha Lima e 

Souza da Silveira, para homenageado no décimo terceiro Congresso 

Nacional de Linguística e Filologia, a partir da votação, os quais se-

rão submetidos à votação eletrônica entre os associados do Círculo. 

Devido à ausência dos demais membros da diretoria, houve alteração 

na pauta da reunião, passou-se ao debate quanto às modificações na 
estrutura do Congresso Nacional de Linguística e Filologia, sugeri-

das na reunião anterior. O Professor José Pereira manifestou-se con-

trário à realização das atividades somente à tarde e à diminuição dos 

dias reservados a comunicações, palestras, já que, dessa forma, di-

minuir-se-iam as oportunidades para inscrição de quem deseja fazer 

apresentações e, principalmente, por tal proposta não estar de acordo 

com a filosofia do Círculo que é divulgar estudos efetuados por pes-

quisadores da área. O Professor José Pereira aludiu, também, à ne-

cessidade de todos os membros da Diretoria possuírem um endereço 

eletrônico, a fim de serem melhor e mais rapidamente informados de 

suas responsabilidades, por exemplo, as financeiras e outras atribui-

ções que lhe competem. Além disso, lembrou-se o fato de estarem os 
pagamentos em atraso das anuidades de membros da diretoria. Nada 

mais havendo a tratar, encerrou-se às onze horas a reunião da qual se 

lavrou a presente Ata, que, se aprovada, será assinada pelos presen-

tes. 
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ATA DA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS  

OCORRIDA A QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE 

 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e nove, reuniram-

se membros da Diretoria do Círculo Fluminense de estudos Filológi-

cos e Linguísticos nas dependências da Faculdade CCAA. Estavam 

presentes os Senhores Professores Cristina da Silva Brito, Eduardo 

Tuffani, Ilma Nogueira Motta, Jônia Maria Souza da Silva, José Pe-

reira da Silva, Maria Lucia Mexias-Simon, Marilene Meira e a Se-

nhora Silvia Avelar, Secretária do Círculo. Abrindo a reunião, o Pro-
fessor Doutor José Pereira da Silva, Diretor-Presidente do Círculo, 

lamentou a ausência dos demais membros da Diretoria, na reunião 

anterior, tendo esses explicado não terem recebido aviso algum. Elo-

giou-se o espaço do CCAA, lamentando não se ter sempre boa apre-

sentação, higiene e conforto em todos os eventos, pela necessidade 

de espaço maior para eventos maiores. A professora Cristina comu-

nicou ter o evento deixado ao Círculo um lucro de cinco mil Reais, 

lembrando a necessidade de se fazer caixa para aquisição de um es-

paço próprio para o Círculo, tendo sido apoiada pela maioria dos 

presentes. Nesse espaço, cada membro da Diretoria exerceria suas 

atividades e poder-se-iam realizar Cursos de Extensão, lucrativos ao 
Círculo e a quem os apresentasse. O Professor José Pereira voltou a 

abordar a possibilidade de se ocuparem lugares públicos, com custos 

apenas da manutenção. A Senhora Silvia sugeriu que se procurassem 

as prefeituras circunvizinhas, a fim de que sejam oferecidos Cursos 

de Extensão. O Professor José Pereira lembrou que tais cursos seri-

am muito oportunos, não só a professores, como a comunidade em 

geral, por estarmos no ano da ortografia. Outros professores que não 

da Diretoria poderiam também participar e os cursos poderiam inclu-

ir na taxa de pagamento um livro tratando das mudanças ortográfi-

cas. Professora Marilena propôs começara pela Prefeitura de Caxias, 

onde tem contatos. Todos concordaram em que o melhor dia para 

tais atividades seria sábado, mas esse pormenor poderia ficar por 
conta de cada prefeitura. Professora Marilena solicitou também um 

documento identificador de membro da Diretoria do Círculo com o 

qual poderia se apresentar a cada repartição. Foi ainda lembrado o 

fato de a Universidade Estadual do Rio de Janeiro colocar em seu ca-
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lendário de atividades o congresso sempre realizado pelo Círculo, no 

mês de agosto, porém cobrar pela cessão do espaço. A pergunta so-

bre publicações de trabalhos apresentados, Professor José Pereira 

afirmou estarem todos na página virtual do Círculo. Quanto ao ca-

lendário de reuniões para o ano de dois mil e nove, Professor Pereira 

ressaltou a necessidade de se fazerem reuniões mensais, pois as reu-

niões mais espaçadas deixam os membros muito tempo sem contato, 

caso faltem a uma ou duas delas. Ficou estabelecido o cronograma: 

vinte e cinco de abril; trinta de maio; vinte e sete de junho; vinte e 

oito de agosto; vinte e seis de setembro; vinte e oito de novembro. 

Houve debate sobre fazer ou não reunião festiva no final do ano, jun-
tamente, ou não com a Academia Brasileira de Filologia. Essa última 

sugestão foi abandonada por se acreditar não ficar o clima tão a von-

tade, quanto numa reunião exclusiva do Círculo. Foram solicitados 

nomes de conferencistas para o próximo congresso. Professora Cris-

tina sugeriu que se deixasse para a próxima reunião, pelo adiantado 

da hora. Porém, foram previamente lembrados os nomes dos Profes-

sores Walmírio Macedo, José Luiz Fiorin, Therezinha Bittencourt, 

Luiz Martins Monteiro de Barros, Maria Aparecida Barbosa e Mirian 

Therezinha da Matta Machado. Foram minuciosamente lidas e co-

mentadas as atribuições de cada membro da Diretoria, sobretudo a 

função de se lavrarem atas, enviar correspondência, inclusive quanto 
a reuniões, sendo a Tesouraria responsável por assuntos financeiros. 

Lembrou-se ser função do segundo secretário conduzir a reunião, 

marcando o tempo da fala de cada um dos inscritos. Lembrou-se, 

ainda, poderem ser as tarefas partilhadas mesmo em presença do titu-

lar. O Senhor Diretor-Presidente lembrou não ser bom uma só pessoa 

assinar os cheques, para o caso de uma emergência. Sugeriu ter-se 

dois talões de cheques, cada um em poder de uma pessoa, previa-

mente assinado pela outra. Houve consenso de que se deixasse essa 

sugestão amadurecer e decidir em próxima reunião, quando também 

serão agendadas as palestras para o ano em curso. O Professor Perei-

ra convidou para a sua apresentação a trinta e um de outubro na Uni-

versidade Estadual do Rio de Janeiro às quinze horas, quando falará 
a respeito do impacto no Brasil do Novo Acordo Ortográfico. Nada 

mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que, se aprovada, se-

rá assinada pelos presente. Rio de Janeiro. 
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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 ter-

minados em –ão e a Gramática Histórica‖, cujo objetivo era enfatizar 

a importância do estudo da Gramática Histórica nos cursos para do-

centes de língua materna. Tendo sido bastante elogiada, no que se re-

fere ao desenvolvimento dos tópicos abordados. O terceiro ponto de 

discussão eram informes administrativos resultantes da reunião ante-

rior 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 em-

pate e os dois nomes foram os primeiros a se destacarem; a segunda 
referia-se aos conferencistas a se apresentarem no congresso e assi-

nalava serem todos interessados na área de lexicografia, ou com obra 

publicada no Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portugue-

sa; 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 di-

reção 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 Pre-
sidente disse que irá a Belo Horizonte, a fim de se inteirar de deta-

lhes do curso. Fazem parte do curso os professores Maria Lúcia Me-

xias Simon, José Pereira, Rui Magalhães de Araujo, Mirian Therezi-

nha da Matta Machado, Celina Márcia de Souza Abbade, Bruno Fre-
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gni Bassetto e João Bortolanza. Ainda do quarto ponto constava o es-

tágio 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, pre-

vistos talvez para maio. Assinalou o professor Pereira o fato de al-

gumas publicações tornarem-se mais baratas em CD e ganharem me-

lhor 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, pas-

sou-se à discussão sobre o reajuste do salário de Sílvia Avelar, secre-
tária 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 de-

zembro de 2008 e de janeiro a abril de 2009. Após os cálculos, con-

cluiu-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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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE MAIO DE 2009 

DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS 

E LINGUÍSTICOS 

 

No dia 30 de maio de 2009, reuniram-se, no 11º andar da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os professores José Perei-

ra da Silva, Presidente do CiFEFiL, Delia Cambeiro Praça, Eduardo 

Tuffani, Ilma Nogueira Motta, Jônia Maria de Souza, Cristina Alves 

de Brito, Marilene Meira da Costa e a secretária do CiFEFiL, Sílvia 

Avelar. Deu-se início à reunião às 09h30min. Do ponto 1, constava a 

leitura da ata anterior, que, após algumas alterações, foi aprovada. 
No ponto 2, sobre o XIII Congresso Nacional de Linguística e Filo-

logia, não foi apresentada nenhuma nova proposta, Professor Pereira 

ressaltou apenas a chamada de monitores para atuarem durante o 

evento, a serem recrutados entre alunos e/ou ex-alunos da UERJ e de 

outras faculdades, pelo professor Mario Botelho. No ponto 3, tratou-

se das publicações, que, segundo o Presidente, já está quase tudo 

atualizado para as séries de 2008-2009, no formato CD. Antes de dar 

continuidade às discussões, Professor Pereira, acompanhado das pro-

fessoras Delia Cambeiro e Ilma Nogueira, retirou-se do local da reu-

nião, dirigindo-se ao Salão Nobre do Instituto de Letras da UERJ, 

para dar entrevista a um canal de Tevê por assinatura, a respeito do 
Acordo Ortográfico. Ao retornar, prosseguiu-se com o ponto 4, que 

contou com a interferência da secretária do CiFEFiL, Silvia Avelar. 

Esta explicou, quanto às mudanças bancárias referentes ao Círculo, 

ser melhor esperar-se o final do XIII CNFL para, em setembro, 

anunciar-se a nova conta número 13.336-1, na agência 0658-0 do 

Banco do Brasil. A propósito, o Presidente, Professor Pereira, ressal-

tou estar o Círculo com um saldo de aproximadamente R$ 10.000,00 

(dez mil reais). O ponto 5 tratava dos eventos do CiFEFiL, entre es-

tes o CNFL, em agosto, e a Jornada de novembro, já praticamente 

organizados. Lembraram os professores Pereira e Cristina que, entre-

tanto, alguns pontos precisam ser decididos administrativa e finan-

ceiramente, tais como, a utilização de equipamentos (datashow, re-
troprojetores) e as transparências. Decidiu-se que os participantes 

sem computador portátil deverão trazer suas transparências, não ca-

bendo, em hipótese alguma, à administração do evento confeccioná-

las. Quanto ao número de aparelhos, Professor Pereira estima que 
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aproximadamente 8 (oito) grupos solicitarão datashow e só há 6 es-

paços com tal tipo de mídia, deve-se, portanto, tentar organizar a di-

visão dos grupos, para que não provoquem problemas de última ho-

ra. Discutiu-se que a quantidade de minicursos é bem grande, houve 

27 inscrições, porém, o ideal seria solicitar a seus proponentes que os 

modificassem e fossem apresentados em forma de comunicação. 

Professora Cristina propôs, a fim de limitar essa grande quantidade, 

às vezes impossível de ser compensada com presenças efetivas de 

público, fossem limitados os minicursos para os 10 primeiros inscri-

tos, que confirmassem o pagamento da inscrição. A mesma professo-

ra sugeriu que, para 2010, já estivessem estipulados 10 minicursos; 
06 mesas-redondas; 11 comunicações; 4 conferências e 9 palestras (2 

é o número desejável, podendo chegar a, no máximo, 3 palestras di-

vididas nos seguintes dias: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira). 

Sobre os resumos do CNFL, Professor Pereira aludiu ao fato de que 

alguns deles não estão de acordo com o tema do congresso e pensa 

que seus autores devam ser contatados para refazê-los, a fim de se-

rem apresentados e publicados. Todos concordaram que, se por ven-

tura se negarem a refazê-los, sejam rejeitados, já que tais artigos teri-

am um peso negativo para a seriedade do congresso. Quanto ao pon-

to 6 da pauta, informou-se que o ganho de mais espaço de hospeda-

gem para o domínio FILOLOGIA.ORG.BR, que passou a ter agora 
10 gb. O custo será de R$ 26,00 pois a antiga fatura, com valor ante-

rior de R$ 68,00 gerou um bom saldo, portanto, a fatura valerá até 

2012. O ponto 7 dava notícia do curso de Especialização em Filolo-

gia, dia 12 de junho, cujo primeiro módulo já terminou, iniciando-se 

assim o segundo, a ser ministrado pela professora Maria Lúcia Me-

xias-Simon, seguido do terceiro sob a responsabilidade do professor 

Bruno Bassetto. Durante os citados cursos, informou o Presidente, 

serão utilizados textos importantes ainda não divulgados, tais como, 

Elementos de Filologia Românica, de Antenor Nascentes. O ponto 8, 

noticiava contrato de professor para cursos a distância de língua por-

tuguesa na Universidade Federal do Acre e de professor visitante. 

Nada mais havendo a acrescentar, a reunião terminou às 13h00min e 
eu, Professora Doutora Delia Cambeiro, Primeira Secretária do Ci-

FEFiL, lavrei essa ata que vai assinada por mim e pelo Presidente, 

Professor Doutor José Pereira. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28 

DE AGOSTO DE 2009 DO CÍRCULO FLUMINENSE DE 

ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS – CIFEFIL 

 

Reuniram-se, às 16h30 min, em 28 de agosto de 2009, na sala 

11.059, do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, os seguintes professores diretores do CIFEFIL: José Pereira 

da Silva, Presidente; Delia Cambeiro Praça; Ilma Nogueira Motta; 

Maria Lúcia Mexias-Simon; José Mario Botelho; Antônio Elias Li-

ma Freitas; Marilene Meire; Amós Coêlho da Silva e Eduardo Mon-

teiro Tuffani. Estiveram presentes ainda Xênia Soares da Silva; José 
Enildo Elias Bezerra; Eliana da Cunha Lopes; Francisca Paula Soa-

res Maia. O presidente deu início com a apresentação dos membros 

da diretoria do CIFEFIL aos professores de fora do Rio de Janeiro e 

vindos pela primeira vez. A seguir, apresentaram-se os convidados e 

falaram de suas experiências profissionais em seus estados. O pro-

fessor José Enildo elogiou o grupo, por sua importância e por simpli-

cidade dos componentes; Francisca Paula elogiou o grupo de apoio 

do congresso, durante o qual tudo se mostrou bem organizado. 

Acrescentou ter tido certa dificuldade em apresentar sua comunica-

ção em quinze minutos, disse ser problemático o fato de não serem 

todos os trabalhos do mesmo tema. O professor Mario explicou que 
são muitos os participantes, portanto, muitas são as comunicações, 

mas a dificuldade maior é a distribuição das mesas, em especial por-

que os autores não mostram claramente no título e no resumo do que 

irão falar. Em geral, os títulos são imaginativos e rebuscados. Futu-

ramente as divisões deverão ser por área e, quanto ao tempo, o pro-

fessor Amós sugeriu que se poderia acrescentar uma meia hora às 

sessões de comunicação. O professor Pereira, então, disse que podem 

ser aproveitados os minutos do intervalo. A seguir, a professora Il-

ma, responsável pela livraria do CIFEFIL, no congresso, disse que 

ali se formou uma espécie de ―point‖, dos autores e dos colegas. Para 

ela, os monitores foram muito bem e o evento também esteve de 

qualidade, foi mesmo um dos melhores. Em prosseguimento, a pro-
fessora Delia explicou sua falta, pois só compareceu nas manhãs de 

terça e quinta-feira, por trabalhar fora da UERJ nos demais horários, 

sua presença para a reunião de pós-congresso devia-se à falta no ou-

tro trabalho, a ser compensada, sem prejuízos. A respeito da organi-
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zação do evento, o Professor Pereira comentou a acertada decisão de 

o Círculo ter colocado Silvia Avelar para trabalhar na secretaria do 

CIFEFIL, já que antes era apenas sua secretária particular. Citou o 

mal-entendido a respeito dos estandes das editoras, já que a prefeitu-

ra do campus dizia não ter encontrado os documentos de autorização 

para a uso do espaço. A secretária foi à do Círculo, de lá voltando 

com cópias do documento comprobatório, sanando, então, o proble-

ma. Seguiu-se com a fala da professora Maria Lúcia, que corroborou 

as opiniões referentes aos monitores, dando-lhes parabéns. Manifes-

tou críticas, porém, no que toca à qualidade das comunicações, resul-

tado provável do número de participantes; também achou as mesas 
bastante heterogêneas. Quanto à publicação, opinou que os faltosos e 

devedores que conseguiram publicar o resumo na internet deveriam 

ter seus textos eliminados. Para o próximo evento, acrescentou, espe-

ra que sejam as comunicações mais bem divididas, que apresentem 

maior homogeneidade temática e de qualidade. Ao término, o pro-

fessor Mario abdicou da Diretoria cultural, para assumir a Vice-

Diretoria de Publicações. Assumiu a Diretoria cultural a Profª Mari-

lene que convidou para Vice-Diretor o Prof. Adriano de Souza Dias. 

Tal modificação deveu-se ao afastamento do professor Alfredo Ma-

ceira, com estado de saúde bem delicado. Assim, nada mais havendo 

a ser acrescentado, às 18h50 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, Profes-

sor Doutor José Pereira. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE SETEMBRO 

DE 2009 DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS  

FILOLÓGICOS 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 

Academia Carioca de Filologia: uma, com o Prof. Álvaro Alfredo 

Bragança 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. 
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A TA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO 

FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E 

LINGUÍSTICOS DO DIA 20 DE MARÇO DE 2010 

 

No dia vinte de março de dois mil e dez, às nove horas e quarenta e 

oito minutos, no Instituto de Letras da UERJ (Praça de alimentação 

do bloco F) sito a rua São Francisco Xavier, 524 / 11º andar – Mara-

canã – Cidade do Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se, em caráter ordi-

nário, sob a presidência do Professor Doutor José Pereira da Silva, os 

professores Ilma Nogueira Motta, Cristina Alves de Brito, Marilene 

Meira da Costa, Antonio Elias Lima Freitas, Adriano de Souza Dias, 
Amós Coêlho da Silva e José Mario Botelho. Devido à ausência jus-

tificada, da Secretária Professora Doutora Delia Cambeiro Praça e da 

Segunda Secretária Professora Doutora Maria Lúcia Mexias Simon, 

a professora Marilene foi convidada a redigir e lavrar a presente ata. 

A reunião teve início com a informação do presidente José Pereira 

que os eventos organizados pelo Círculo, possuem data fixa: Simpó-

sio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos, nos dias 01 a 04 

de abril; Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua Por-

tuguesa, no dia 05 de novembro e o Congresso Nacional de Linguís-

tica e Filologia, sempre no mês de agosto. O calendário de 2010 para 

as próximas reuniões ficou acertado para o penúltimo sábado de cada 
mês: 17 de abril; 22 de maio; 19 de junho; julho e agosto não há reu-

nião; 18 de setembro; 23 de outubro; 20 de novembro. O professor 

José Pereira informou que a cerimônia de condecoração dos vence-

dores da Medalha Isidoro de Sevilha de destaque em Linguística e 

Filologia em 2009, Ataliba Teixeira de Castilho, Luiz Carlos Trava-

glia e Mário Alberto Perini, será no dia 04 de abril de 2010 no último 

dia do III SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS FILOLÓGICOS 

E LINGUÍSTICOS na Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ em São Gonçalo. O professor José Mário comentou da neces-

sidade de se comunicar oficialmente aos membros da diretoria da 

FFP, para que não haja problemas na realização do Simpósio, fican-

do acertado para o dia 24 de março, que será o dia da reunião do 
conselho, para se fazer tal comunicação. O presidente informou que 

não haverá necessidade de inscrição de monitores. Informou tam-

bém, que a programação do Simpósio, que se realizará de 01 a 04 de 

abril, se encontra disponível no site do CiFEFiL. Discutiu-se em se-

guida a necessidade de se oficializar o espaço da UERJ maracanã pa-
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ra a realização do XIV Congresso Nacional de Linguística e Filolo-

gia, de 23 a 27 de agosto de 2010. O professor Amós informou que a 

entrega da solicitação é até o dia 22 de março, pois a reunião do con-

selho se realizará no dia 23 de março. O professor José Pereira co-

municou que só será publicado em papel o livro de resumos e os de 

minicursos. Os textos serão formatados e publicados no site e CD-

ROM e que alguns textos do congresso anterior já estão formatados e 

serão publicados em breve. Sugeriu que se fizesse uma lista de no-

mes de convidados para conferências no Congresso que serão em 

número de 5 (cinco), ficando acertado os seguintes nomes para con-

vite: José Carlos Azeredo; Evanildo Bechara; Mário Roberto Zágari; 
Cilene Cunha; José Pereira da Silva; Terezinha Bittencourt; Luiz 

Carlos Travaglia e Ricardo Cavaliere. A palestra de abertura ficará 

por conta de Valentina da Rocha Lima, filha do homenageado, Car-

los Henrique da Rocha Lima. Por se o ano do centenário de Noel Ro-

sa, decidiu-se que o professor Castelar de Carvalho fosse convidado 

para palestrar sobre o mesmo. Caso o professor não possa compare-

cer, os presentes se empenharão em encontrar alguém que possa 

substituí-lo. Após discussão e acordo geral entre os membros presen-

tes, decidiu-se que os minicursos continuarão na segunda-feira só 

que se iniciarão às 13:00h (treze horas) e se encerrarão às 16:00h 

(dezesseis horas); ficado o horário de 16:30h (dezesseis e trinta ho-
ras) às 18:30h (dezoito e trinta horas) reservado para a realização de 

oficinas. A professora Cristina solicitou que seja informado aos pa-

lestrantes do evento que confirmem presença com antecedência para 

facilitar a organização. Seguindo com a reunião, passou-se a falar da 

V Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa 

que se realizará no dia 5 de novembro de 2010, o professor José Pe-

reira informou que a ABRAFIL já confirmou sua participação no 

evento, assim como a Universidade do Acre. Quanto a Jornada ante-

rior, informou que poucos enviaram trabalho completo para publica-

ção, apenas os resumos, e que tem influenciado essa prática ao fazer 

referência de algum resumo em seus textos. A seguir, foi dada a pa-

lavra aos professores Amós e José Mário para que comentassem os 
trabalhos de publicações. Os mesmos informaram que a revisão da 

Revista Philologus n.º 45 ficou pronta, cujo trabalho do professor Jo-

sé Mário foi elogiado pelo presidente. Um outro fator importante es-

tá relacionado à necessidade de textos de resenhas para publicação 

nas revistas, pois a quantidade é pouca, mas muito solicitadas. O pre-
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sidente informou que o n.º 46 da revista já está fechado e que em 

breve enviará para revisão. O professor José Pereira comunicou que 

sua Gramática Histórica da Língua Portuguesa será lançada até mea-

dos de abril com preço aproximado de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), 

que foi contestado pelo professor José Mário achando caro. Dada a 

palavra à professora Cristina, esta abordou o fato da secretária Silvia, 

atualmente, utilizar condução para se deslocar de casa para o traba-

lho e vice-versa, daí a necessidade da mesma receber vale transporte. 

O valor calculado pelo contador e aprovado por todos foi de R$ 

80,96 (oitenta reais e noventa e seis centavos), pagos em espécie, já 

descontado os 6% que é pago pelo usuário. Informou ainda, da ne-
cessidade da secretária possuir um HD externo para auxiliar na exe-

cução trabalhos do Círculo, solicitando aprovação para compra do 

mesmo que fica em torno de R$300,00 (trezentos reais), e que o 

mesmo fique como ativo fixo do Círculo, o que foi aprovado de ime-

diato. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifes-

tação e não havendo outros assuntos a serem tratados, deu-se a reu-

nião por encerrada, e eu, Professora Especialista e Diretora Cultural 

Marilene Meira da Costa, lavrei a presente ata que, após lida e acha-

da conforme, será assinada por mim, e pelo Presidente Professor 

Doutor José Pereira da Silva. 

 

José Pereira da Silva 

Professor Doutor 

Presidente do CiFEFiL 

 

Marilene Meira da Costa 

Professora Especialista 

Diretora Cultural do CiFEFiL 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO 

FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E 

LINGUÍSTICOS DO DIA 22 DE MAIO DE 2010 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e 

dez, realizou-se, no espaço de alimentação do bloco F do décimo 

primeiro andar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Rua 

São Francisco Xavier, número 524 – Maracanã – Rio de Janeiro – 

RJ, a reunião ordinária do Círculo Fluminense de Estudos Filológi-

cos e Linguísticos, com a presença dos seguintes membros da Dire-

toria: Professor Doutor José Pereira da Silva, o Professor Doutor 
Amós Coêlho da Silva, o Professor Doutor Antônio Elias Lima Frei-

tas, o Professor Doutor Eduardo Tuffani Monteiro, a Professora 

Doutora Maria Lúcia Mexias-Simon, a Professora Especialista Ilma 

Nogueira Motta, a Professora Jônia Maria de Souza da Silva e a se-

cretária Silvia Avelar Silva. O Senhor Diretor, Professor José Pereira 

iniciou a reunião fazendo o relatório dos progressos da preparação do 

XIV Congresso Nacional de Linguística e Filologia, que ocorrerá de 

vinte e três a vinte e sete de agosto deste ano no Instituto de Letras 

da UERJ, informando que já há por volta de trezentas pessoas inscri-

tas, tendo-se encerrado já as inscrições dos trabalhos nas modalida-

des minicurso, oficina, palestra e conferência, continuando abertas as 
inscrições para pôsteres, comunicações e mesas-redondas, sendo que 

os conferencistas já estão confirmados e serão os professores douto-

res Claudio Cezar Henriques, Ricardo Stavola Cavaliere, Carlos Al-

berto Gonçalves Lopes e Castelar de Carvalho, todos da Academia 

Brasileira de Filologia. Na mesa-redonda de abertura do Congresso 

já está confirmada com a presidência do Acadêmico José Ricardo da 

Silva Rosa e participação dos acadêmicos Evanildo Cavalcante Be-

chara, Leodegário Amarante de Azevedo Filho e Edila Vianna da 

Silva. Foi colocada em votação o patrocínio da edição dos Dispersos 

de Carlos Henrique da Rocha Lima, decidindo-se que o CiFEFiL pa-

gará pela edição de quinhentos exemplares de um volume de apro-

ximadamente duzentas páginas, despesa que deverá ser recuperada 
com a venda de uns cento e cinquenta exemplares. Quanto ao próxi-

mo número da Revista Philologus, ficou decidido que incorporará os 

textos dos trabalhos apresentados no III Simpósio Nacional de Estu-

dos Filológicos e Linguísticos e que os artigos que ainda forem sub-
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metidos neste final de mês de maio serão avaliados para publicação 

no terceiro número do ano, correspondente ao terceiro quadrimestre. 

Apresentada pelo Prof. José Pereira a proposta do retorno das pales-

tras nas reuniões do CiFEFiL, ficaram previamente agendadas as se-

guintes palestras para os próximos meses: no dia dezenove de junho 

será apresentada a palestra da Profª Dra. Maria Lúcia Mexias-Simon 

com o título ainda não definido, no dia dezoito de setembro será 

apresentada a palestra do Prof. Dr. Eduardo Tuffani Monteiro sobre 

"O Desfecho da Faculdade Paulista de Letras e Filosofia", no dia 

vinte e três de outubro será apresentada a palestra do Prof. Dr. Antô-

nio Elias Lima Freitas sobre o "Atlas Toponímico da Baixada Flu-
minense" e no dia vinte de novembro será apresentada a palestra do 

será apresentada do Prof. Dr. José Pereira da Silva sobre "A História 

da Língua Portuguesa nos Séculos XX e XXI". Às doze horas, não 

havendo mais assuntos a tratar e não havendo mais quem quisesse 

fazer uso da palavra, o Senhor Presidente declarou encerrada a ses-

são, com a convocação para a próxima reunião no dia dezenove de 

junho de dois mil e dez. E eu, Ilma Nogueira Motta, secretária ad 

hoc, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelo Senhor 

Presidente. 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO 

FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E 

LINGUÍSTICOS 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 minuci-

osa 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 
Amós para o dia 04 de dezembro. O professor Pereira solicitou que 

os membros do Círculo fizessem correções e sugestões na programa-

ção provisória do XIV Congresso Nacional de Linguística e Filolo-

gia, que se encontra no site do CiFEFiL e informassem as possíveis 

modificações 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 

apresentador 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. 
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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA 

ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DO CÍRCULO 

FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E 

LINGUÍSTICOS REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2010 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2010, às nove ho-

ras, reuniram-se, no Instituto de Letras da UERJ (Praça de alimenta-

ção do bloco F) sito na rua São Francisco Xavier, 524 / 11º andar – 

Maracanã – Cidade do Rio de Janeiro – RJ, em caráter extraordiná-

rio, os professores José Pereira da Silva, Ilma Nogueira Motta, Cris-

tina Alves de Brito, Marilene Meira da Costa, Antonio Elias Lima 
Freitas, Amós Coêlho da Silva, José Mario Botelho, Adriano de 

Souza Dias, com a presença dos professores visitantes Marcos da 

Silva Machado e Luiz Braga Benedito e a secretária do CiFEFiL Sil-

via Avelar Silva, tendo por finalidade as alterações no estatuto para 

adequações as exigências legais. Após primeira convocação para 

composição do quorum de 1/5 dos membros, às nove horas, confor-

me o Art. 5º, § 5º, IV do Estatuto, deu-se início à reunião às nove ho-

ras e trinta minutos com os membros presentes. O Diretor-Presidente 

do Círculo, José Pereira da Silva, presidiu os trabalhos. A professora 

e Diretora Cultural Marilene Meira da Costa foi convidada a redigir 

e lavrar a presente ata. A secretária do CiFEFiL, Silvia, relatou que a 
convocação para a Assembleia foi realizada através de edital enviado 

por e-mail e por telefonemas para todos os associados com antece-

dência de 72 horas, atendendo ao art. 5º, § 5, II, do Estatuto. O Pre-

sidente explicou aos presentes o objetivo da alteração estatutária, que 

era para melhorar a redação do Estatuto e cumprir às novas exigên-

cias do Código Civil. Procedeu-se à leitura do atual Estatuto, publi-

cado no Diário oficial do Estado do Rio de Janeiro, ano XX, nº 202, 

parte V, pág. 10, 1ª coluna in fine. Rio de Janeiro, 25 de outubro de 

1994, em seguida, apresentaram-se as modificações pertinentes para 

atender as exigências necessárias. Primeiramente, no art. 2º, foi atua-

lizado o endereço da sede funcional que anteriormente estava na Rua 

Visconde de Niterói, nº 512, casa 97, Mangueira, Rio de Janeiro – 
RJ. CEP: 20.943-000, passando a funcionar no Boulevard Vinte e 

Oito de Setembro, nº 397, Apart. 603 – Vila Isabel, Rio de Janeiro, 

RJ. CEP: 20551-030. No art. 8º, modificou-se ―Da filiação‖ para ―Da 
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associação‖; no inciso I, a palavra ―filiados‖ foi substituída por ―as-

sociados‖; no inciso III, substituiu-se a expressão ―taxa de adesão 

social‖ por ―anuidade‖ e, acrescentou-se ao artigo os incisos IV e V, 

que são: "IV – A associação se faz através do preenchimento da fi-

cha de inscrição; V – Perdem os direitos de associados aqueles que 

deixarem de pagar as anuidades, que podem ser recuperados com a 

atualização dos débitos". No artigo 9º, foi retirada a expressão socio-

promocional (A expressão é essa mesma?!). Homologado por una-

nimidade, o novo Estatuto do CiFEFiL passará a adotar a seguinte 

redação: ―CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS 

FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS – Fundado em 28/09/1994 
(DORJ, 25/10/1994, p. 10. col. 1, in fine) – Associação inscrita no 

CGC sob o nº 00.357.420/0001-20, como Instituição Científica e 

Tecnológica. Art. 1º – O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos 

e Linguísticos é um órgão independente e constituído por graduados 

e pós-graduados das áreas de LINGUÍSTICA e de LETRAS interes-

sados na propagação de ideias e questionamentos específicos de Fi-

lologia e Linguística. Parágrafo único – Casos excepcionais serão 

avaliados em reuniões extraordinárias do CiFEFiL. Art. 2º – A sede 

funcional do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-

cos (CiFEFiL) coincidirá com o endereço domiciliar do Diretor-

Presidente. I – Endereço: Boulevard Vinte e Oito de Setembro, nº 
397, Apart. 603 – Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20551-030. 

Dos Objetivos, Art. 3º – São objetivos do CiFEFiL: I. oferecer aos 

interessados nas áreas de Filologia e Linguística condições perma-

nentes de desenvolvimento, discussão e divulgação de ideias cientí-

ficas; II. propiciar condições de investigação ou pesquisa que tenham 

especial relevância para a Filologia e Linguística em nosso país; III. 

proporcionar meios de inserção da livre expressão científica no seio 

da cultura brasileira; IV. promover cursos, palestras, seminários e 

comunicações nas áreas de interesse comum; V. articular-se com ou-

tros órgãos ou unidades universitárias na busca de divulgação de su-

as atividades; VI. intercambiar experiências e ideias com outras áreas 

de conhecimento e interesse; VII. realizar quaisquer outras ativida-
des para o pleno preenchimento de seus objetivos. Da Organização, 

Art. 4º – O CiFEFiL tem como serviços básicos de sua organização: 

I. um Conselho Administrativo; II. uma Equipe de Apoio Editorial. 

Art. 5º – O Conselho Administrativo é integrado por 12 (doze) asso-

ciados eleitos em sessão ordinária para um período de dois anos. § 1º 
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– Os cargos e respectivas funções de cada um dos 12 (doze) mem-

bros do Conselho Administrativo são: I. Diretor-Presidente, que pre-

side, dirige e coordena todas as atividades do CiFEFiL, através dos 

demais membros do Conselho Administrativo, e representa oficial-

mente o Círculo nas ocasiões em que isto for necessário; II. Vice-

Diretor, que auxilia e/ou substitui o Diretor-Presidente, em seus im-

pedimentos; III. 1º Secretário, que: a) lavra as atas das reuniões; b) 

cuida de manter os sócios informados sobre as decisões tomadas pelo 

CiFEFiL e sobre suas atividades; c) organiza e mantém atualizados 

os documentos do CiFEFiL. IV. 2º Secretário, que: a) conduz as reu-

niões do CiFEFiL, administrando o tempo e a ordem da fala de cada 
associado; b) recebe, responde e organiza a correspondência enviada 

ao Círculo, submetendo-a à direção geral ou específica, quando ne-

cessário; c) auxilia e/ou substitui o 1º Secretário em seus impedimen-

tos; V. Diretor Cultural, que organiza os eventos regulares ou excep-

cionais do CiFEFiL, solicitando a participação dos demais associa-

dos e membros do Conselho Administrativo; VI. Vice-Diretor Cultu-

ral, que auxilia e/ou substitui o Diretor Cultural; VII. Diretor Finan-

ceiro, que administra as contas do CiFEFiL, cuidando de sua conta-

bilidade e de sua escrituração; VIII. Vice-Diretor Financeiro, que 

auxilia e/ou substitui o Diretor Financeiro; IX. Diretor de Relações 

Públicas, que divulga o CiFEFiL, suas atividades e sua produção, 
bem como apresenta seus associados; X. Vice-Diretor de Relações 

Públicas, que auxilia e/ou substitui o Diretor de Relações Públicas; 

XI. Diretor de Publicações, que recebe e edita a Revista Philologus e 

demais publicações CiFEFiL, convoca e mantém informado o seu 

Conselho Editorial e seu Conselho Consultivo, coordenando a Equi-

pe de Apoio Editorial do CiFEFiL; XII. Vice-Diretor de Publicações, 

que auxilia e/ou substitui o Diretor de Publicações; § 2º – Compete 

ainda aos Diretores apresentar anualmente, em sessão ordinária, um 

relatório das atividades relativas a suas funções realizadas no perío-

do. § 3º – Nos limites de suas funções, pode o Conselho Administra-

tivo baixar normas e resoluções relativas à sua competência e ativi-

dade. Da Substituição § 4º – Os investidos em cargo de direção serão 
assim substituídos: I – o Diretor-Presidente é substituído, em seus 

impedimentos, pelo seu Vice-Diretor; II – concede-se licença de 

afastamento (mediante pedido por escrito ao Diretor-Presidente do 

CiFEFiL) a qualquer um dos membros do Conselho Administrativo 

por um período máximo de 4 (quatro) meses improrrogáveis, findos 
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os quais, o lugar é ocupado por outro membro eleito para terminar a 

gestão do que se afasta. Das Reuniões, § 5º – As reuniões do Conse-

lho Administrativo se organizam de acordo com as seguintes diretri-

zes: I – o Conselho Administrativo tem reuniões ordinárias, uma vez 

por bimestre, preferencialmente nos meses ímpares (exceto em janei-

ro), conforme cronograma estabelecido na última reunião de cada 

ano civil, para as quais são convidados todos os associados; II – as 

reuniões extraordinárias do Conselho são marcadas por seu Diretor-

Presidente, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, 

para resolver problemas específicos e/ou urgentes; III – não deve ser 

aceita sem advertência a falta não justificada de um Diretor ou Se-
cretário, juntamente com seu respectivo substituto, a uma reunião 

ordinária; IV – a Assembleia Geral é convocada em situações espe-

ciais, sendo o quorum de 1/5 dos associados, em primeira convoca-

ção, e de qualquer número, numa segunda convocação: a) na última 

reunião de cada ano civil, para prestação de contas do Conselho Ad-

ministrativo; b) a cada dois anos, para eleição do novo Conselho 

Administrativo; c) excepcionalmente, para votar alguma modificação 

no estatuto; d) excepcionalmente, para eleger um ou mais de um Di-

retor, por motivo de vacância inesperada. Art. 6º – A Equipe de 

Apoio Editorial (EAE) do CiFEFiL é constituída pelo Diretor-

Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário, 2º Secretário, Diretor de Pu-
blicações, Vice-Diretor de Publicações e demais membros do Conse-

lho Editorial pertencentes ao CiFEFiL; § 1º – Cabe a EAE colaborar 

com a Direção de Publicações, para a seleção, a revisão e a publica-

ção de trabalhos de Linguística e Filologia; § 2º – A responsabilidade 

pelos artigos assinados e publicados é exclusiva de seus autores; § 3º 

– A EAE não se dispõe a aceitar trabalhos alheios à Filologia e/ou à 

Linguística. § 4º – Da Revista Philologus: I – a Revista Philologus é 

a publicação oficial do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL), de periodicidade quadrimestral, destinada a 

publicar trabalhos de Filologia e Linguística. II – a Revista Philolo-

gus é distribuída gratuitamente a Instituições de Ensino, Estudo e 

Pesquisa. Qualquer outra entidade ou pessoa física que deseje rece-
bê-la, poderá fazê-lo mediante pedido e pagamento de taxas corres-

pondentes ao valor de publicação e despesas postais. Art. 7º – Aos 

sócios do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

não caberá a transferência de quaisquer ônus sociais contraídos por 

seus fundadores em hipótese alguma. Da Associação, Art. 8 º – 
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Condições para associar-se ao CiFEFiL I – são considerados associ-

ados ao CiFEFiL, preliminarmente, os seus fundadores; II – os auto-

res de artigos aceitos pela Equipe de Apoio Editorial (EAE), para te-

rem seus trabalhos publicados na Revista Philologus deverão filiar-se 

ao CiFEFiL, mediante o pagamento da primeira anuidade; III – a 

anuidade destina-se, especificamente, à cobertura dos custos de pu-

blicação e postagem da Revista Philologus; IV – A associação se faz 

através do preenchimento da ficha de inscrição; V – Perde os direitos 

de associados aqueles que deixarem de pagar as anuidades, e podem 

ser recuperados com a atualização dos débitos. Art. 9º – As ativida-

des do CiFEFiL são custeadas com os recursos provenientes das se-
guintes fontes: I. taxas cobradas em eventos organizados pelo Círcu-

lo; II. venda de produtos resultantes da atividade do Círculo; III. do-

nativos, contribuições e legados de particulares ou de outras entida-

des; IV. toda e qualquer renda eventual. Art. 10º – Os recursos do 

CiFEFiL são movimentados por seu Diretor Financeiro, em conjunto 

com seu Diretor-Presidente, em conta bancária aberta em nome do 

Círculo e creditados no Banco do Brasil S.A. Art. 11º – A movimen-

tação de recursos superiores a dois salários mínimos depende de 

aprovação específica do Conselho Administrativo. Art. 12º – As 

contas de aplicação dos recursos são prestadas por seu Diretor Fi-

nanceiro em relatório anual e em sessão ordinária, concernente às 
atividades do período. Art. 13º – O CiFEFiL está disposto a aceitar, 

com vistas a um melhor desenvolvimento de suas atividades, doa-

ções, subvenções e legados que porventura lhe forem destinados. 

Art. 14º – Nem os membros do Conselho Administrativo nem os da 

Equipe de Apoio Editorial recebem qualquer espécie de remuneração 

pelo exercício de suas funções. Art. 15º – Em caso de extinção do 

CiFEFiL, seu patrimônio será destinado a algum setor cultural apon-

tado pelos membros remanescentes do Conselho Administrativo, em 

caráter irrevogável. Art. 16º – As reformas estatutárias podem ser 

feitas em qualquer época, mediante proposta de pelo menos 1/3 do 

Conselho Administrativo e aprovação por maioria de pelo menos 2/3 

do quorum da Assembleia. Art. 17º – Fica, neste último artigo, defi-
nida a razão social do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos (CiFEFiL): entidade sem fins lucrativos. Art. 18º – O 

presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela As-

sembleia Geral, podendo ser alterado no todo ou em parte, a qual-

quer tempo, observado o disposto no Artigo 5º, § 5º, IV, alínea c.‖, 
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que será registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídi-

cas do Rio de Janeiro. Nada mais havendo a ser deliberado, deu-se 

por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, às onze horas. A 

presente Ata vai assinada por mim, Marilene Meira da Costa, secre-

tária desta Assembleia, e também pelo Senhor Presidente, José Perei-

ra da Silva. 

 

_________________________ 

José Pereira da Silva 

Presidente do CiFEFiL 

 

_________________________ 

Marilene Meira da Costa 

Diretora Cultural do CiFEFiL 

(Secretária ad hoc) 
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ATA DA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE DE 

ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS REALIZADA A 

27 DE AGOS TO DE 2010 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dez, reu-

niram-se membros do Círculo Fluminense de estudos Filológicos e 

Linguísticos, a fim de proceder a avaliação do Congresso a encerrar-

se naquele momento, assim como eleger a Diretoria para o próximo 

biênio. Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Cris-

tina Alves de Brito, Eduardo Tuffani Monteiro, Luiz Braga, Eliana 

da Cunha Lopes, Jonia Maria Souza Silva, Adriano de Souza Dias, 
Ilma Nogueira da Motta, Antônio Elias Lima Freitas e Maria Lucia 

Mexias-Simon. Primeiramente, a Profa. Cristina mencionou ter, o re-

ferido Congresso proporcionado um aporte de quarenta e sete mil re-

ais. Mencionou, também, o fato de estarem as quantias retidas no 

banco, em consequência de questões contábeis. Sugeriu o contrato de 

um contador para solucionar tais questões. Lembrou ter sobrado uma 

caixa com cadernos de resumos de trabalhos apresentados no dito 

Congresso, o que significa despesa sem retorno. O Prof. José Pereira 

afirmou estar a receita do Círculo presa à Receita Federal e ao Banco 

do Brasil, por problemas anteriores. Citou o fato de que as cópias xe-

rox não serão pagas de imediato, somente no mês vindouro, o que 
alivia a despesa, no momento. Manifestou-se contra a compra ou 

aluguel de um local exclusivo para a sede do Círculo, pelos trabalhos 

administrativos resultantes de tal aquisição. Prof. Eduardo afirmou 

sua preferência por publicações do Círculo impressas em papel, 

afirmando o sistema eletrônico não funcionar a contento. Declarou 

achar demasiado o número de seis apresentações nas sessões de co-

municações coordenadas, realçando a necessidade de ser o Coorde-

nador de cada sessão peremptório quanto ao tempo de apresentação. 

Tal medida é indispensável para quem deseja assistir mais de uma 

comunicação no mesmo dia. O Prof. Luiz, afirmou ter chegado ape-

nas na sexta-feira, portanto só poderia assinalar o alto nível das co-

municações por ele presenciadas. Profa. Eliana afirmou ter o Con-
gresso o seu ponto alto na organização; também a concentração de 

palestra e mesas redondas em locais próximos uns dos outros facili-

tou a movimentação das pessoas que queriam assistir a palestras con-

secutivas, porém em salas diferentes. Afirmou tornar-se o Congresso 
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caro pela falta de patrocínio e de convênio, o que deve ser pensado. 

Declarou ter encontrado boa vontade e eficiência no pessoal de 

apoio; mencionou, também, o fato de prepararem os palestrantes tra-

balhos longos demais para o tempo disponível, ficando trabalhos se-

miapresentados. Nas próximas inscrições poder-se-ia lavrar um ter-

mo de compromisso quanto ao tempo disponível e demais orienta-

ções. Profa. Jônia afirmou não cumprirem, alguma pessoas, o horá-

rio, atrasando-se para as próprias apresentações. O referido termo de 

compromisso poderia mencionar esse fato, frisando não se tolerarem 

atrasos. Por economia, o caderno de resumos poderia ser gravado em 

meio magnético. Dada a dificuldade de locomoção de algumas pes-
soas, poder-se-iam incluir videoconferências. Deve haver mais di-

vulgação, com ―folders e cartazes‖. As pastas e camisetas devem ser 

ecológicas, ou adotarem-se coletes em tecido mais adequado ao nos-

so clima. Os monitores devem ser melhor distribuídos pelos diversos 

recintos. Prof. Adriano afirmou ser acadêmico o objetivo do Con-

gresso, tendo o Círculo ultrapassado suas fronteiras, pela facilidade 

dos meios de comunicação. Porém, deve haver ainda mais divulga-

ção. Profa. Ilma afirmou não ter pontos negativos a assinalar. Res-

salvou poder o Congresso ser enxugado, dado o grande número de 

postulantes. A divulgação deve ser feita todo o tempo, de forma in-

tensiva, não às vésperas do evento. Prof. Elias declarou ter observa-
do melhoras de ano a ano, o Congresso flui tranquilamente. Insistiu 

em ser o vinho a melhor opção para o coquetel de encerramento, já 

que outras bebidas podem causar grande movimentação, com des-

conforto. Porém, o cardápio pode ser melhorado, incluindo frutas pa-

ra quem tem restrições alimentares. Além dessas observações, decla-

rou não haver outras críticas. Profa. Maria Lucia solicitou que não se 

faça mudança na sequência das apresentações, para atender a quem 

quer assistir comunicações no mesmo dia, em salas diferentes. O ho-

rário deve ser rigorosamente cumprido. Os monitores podem apre-

sentar instruções a os coordenadores de cada sessão, onde constem 

as regras quanto a horário. Declarou ser a favor d e um local próprio 

para a sede do Círculo, não sendo conveniente a residência do Prof. 
José Pereira, dado incomodar sua família e dificultar o acesso, a 

qualquer momento, dos associados. As inscrições poderiam ser feitas 

pela Internet, com um termo de compromisso do inscrito quanto 

aceitar as condições de horário, extensão do trabalho et coetera. 

Concordou com o Prof. Elias quanto ao coquetel, apenas sugerindo a 
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necessidade da oferta de água potável. Nada mais havendo a tratar, 

lavrou-se a presente ata, que se aprovada, irá assinada pelos presen-

tes. Rio de Janeiro, de dois mil e dez.  
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ATA DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO CÍRCULO 

FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E 

LINGUÍSTICOS PARA O BIÊNIO 2010-2012, NO DIA 04 DE 

SETEMBRO DE 2010 

 

No dia quatro de setembro de dois mil e dez, às nove horas, 

no Instituto de Letras da UERJ (Praça de alimentação do bloco F) si-

to a rua São Francisco Xavier, 524 / 11º andar – Maracanã – Cidade 

do Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se, em caráter extraordinário, os 

professores José Pereira da Silva, Amós Coêlho da Silva, Ilma No-

gueira Motta, Cristina Alves de Brito, Jonia Maria Souza da Silva, 
Antonio Elias Lima Freitas, Eduardo Tuffani Monteiro, Marilene 

Meira da Costa, Delia Cambeiro Praça, Regina Céli Alves da Silva, 

Maria Cristiani Leite Leal, Eliana da Cunha Lopes e Silvia Avelar 

Silva, com a finalidade de realizar votação e eleger a nova diretoria 

do CiFEFiL para a gestão 2010-2012. Após primeira convocação pa-

ra composição do quorum de 1/3 dos membros às dez horas, deu-se 

início à reunião, às dez horas e trinta minutos com os membros pre-

sentes. Para presidir os trabalhos, o presidente do CiFEFiL José Pe-

reira da Silva e presidente desta reunião, indicou uma comissão para 

conduzir a citada eleição, tendo como membros as professoras Eliana 

da Cunha Lopes, Maria Cristiani Leite Leal e a secretária do Círculo, 
Silvia Avelar Silva, o que foi aceito pelos membros presentes na 

reunião. Dada a palavra à comissão eleitoral, a professora Eliana da 

Cunha Lopes foi assumiu a presidência da comissão e escolheu a se-

nhora Silvia Avelar Silva para secretariá-la. A professora Eliana da 

Cunha Lopes solicitou à secretária Silvia que apresentasse as chapas 

concorrentes. A secretária Silvia relatou que foi enviado edital de 

convocação desta Assembleia para todos os associados e que no refe-

rido edital constava regras e prazo para a inscrição das chapas con-

correntes à diretoria para a gestão 2010/2012, e que depois de venci-

do o prazo de inscrição, apenas uma única chapa havia sido inscrita. 

A secretária então, apresentou a composição dos membros desta 

chapa única: Diretor-Presidente – Professor Doutor José Pereira da 
Silva; Vice-Diretora – Professora Mestra Cristina Alves de Brito; 

Primeira-Secretária – Professora Doutora Delia Cambeiro Praça; Se-

gunda Secretária – Professora Doutora Regina Céli Alves da Silva; 

Diretor de Publicações – Professor Doutor Amós Coêlho da Silva; 
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Vice-Diretor de Publicações – Professor Doutor José Mario Botelho; 

Diretora Cultural – Professora Especialista Marilene Meira da Costa; 

Vice-Diretor Cultural- Professor Mestre Adriano de Souza Dias; Di-

retor de Relações Públicas – Professor Doutor Antônio Elias Lima 

Freitas; Vice-Diretor de Relações Públicas – Professor Doutor Edu-

ardo Tuffani Monteiro; Diretora Financeira – Professora Especialista 

Ilma Nogueira Motta; Vice-Diretora Financeira – Professora Doutora 

Maria Lúcia Mexias Simon. A secretária informou que a composição 

desta chapa, bem como a opção de votação dos membros residentes 

fora do município do Rio de Janeiro, foram disponibilizados pelo 

Grupo Virtual http://br.groups.yahoo.com/group/cifefil. Os membros 
da comissão eleitoral, professoras Eliana da Cunha Lopes e Maria 

Cristiani Leite Leal e a secretária do Círculo Silvia Avelar Silva de-

ram início à votação com os presentes, cujos votos somaram-se aos 

dos membros que votaram pelo site, confirmando a chapa única, com 

a totalidade dos votos, como corpo diretivo para o biênio 2010/2012, 

composta pelos membros citados anteriormente. Por fim, como não 

houve outras manifestações dos presentes, e, na ausência de manifes-

to, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu-se a presença 

de todos e deu-se por encerrada a presente Assembleia Extraordiná-

ria, determinando a mim, Delia Cambeiro Praça, Primeira-Secretária, 

que lavrasse e assinasse a presente ata, juntamente com os membros 
da comissão, professoras Eliana da Cunha Lopes e Maria Cristiani 

Leite Leal e a secretária Silvia Avelar Silva, e a levasse a registro em 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, 

para surtir os efeitos jurídicos necessários. O corpo diretivo eleito da 

Associação ficou constituído da seguinte forma: 

DIRETOR-PRESIDENTE – Professor Doutor José Pereira da Silva: 
brasileiro, casado, filólogo e professor do ensino superior, residente 

no Boulevard Vinte e Oito de Setembro, 397 / 603 – Vila Isabel – 

CEP 20.551-030 – Rio de Janeiro – RJ  

CPF: 345.536.227-34 – Id.: 02748943-4 – DETRAN – Tel.: (21) 

2569-0276, 2568-7538 e 8460-6712, E-mail:  perei-

ra@filologia.org.br 

VICE-DIRETORA – Professora Mestra Cristina Alves de Brito: 
brasileira, solteira, professora, residente na Rua Marechal Mascare-

nhas de Moraes,129/701 – Copacabana – CEP: 22.030-040 Rio de 

Janeiro – RJ 

http://br.groups.yahoo.com/group/cifefil
mailto:pereira@filologia.org.br
mailto:pereira@filologia.org.br
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CPF: 382.374.157-87 – Id.: 2412981 – IFP. – Tel.: (21) 2236-1831 e 

9872-8886, E-mail: crisalbri@filologia.org.br. 

PRIMEIRA SECRETÁRIA – Professora Doutora Delia Cambeiro 

Praça: 
brasileira, divorciada, professora do ensino superior, residente na 

Rua Visconde de Santa Isabel, 560/402 – Grajaú – CEP: 20.560-121 

– Rio de Janeiro – RJ  

CPF: 693.219.227-68 – Id.: 2379195 – IFP – Tel.: (21) 2571-0857 e 

9146-1249, E-mail: delia_cambeiro@yahoo.it e cambeiro@uerj.br 

SEGUNDA SECRETÁRIA – Professora Doutora Regina Céli Alves 

da Silva: 
brasileira, união estável, professora do ensino superior, residente na 

Rua Lídio de Sousa, 144 – Jacarepaguá - CEP: 22.725-390 – Rio de 

Janeiro – RJ  

CPF: 004.886.347-50 – Id.: 05419944-3 – IFP – Tel.: (21) 2456-

4568, (21) 9697-9643, E-mail: reginaceli@click21.com.br 

DIRETOR DE PUBLICAÇÕES – Professor Doutor Amós Coêlho da 

Silva: 

brasileiro, casado, professor do ensino superior, residente na Rua 

Ramiro Magalhães, 352 – Engenho de Dentro – CEP: 20.730-460 – 

Rio de Janeiro – RJ  

CPF: 092083487-68, Id.: 21.351.713 – IFP – Tel.: (21) 3256-0721, 
3276-7301 E 9967-7537, E-mail: – amoscoelho@uol.com.br 

VICE-DIRETOR DE PUBLICAÇÕES – Professor Doutor José Mario 

Botelho: 
brasileiro, casado, professor do ensino superior, residente na Rua 

Gomes Carneiro, 144/301 – Ipanema – CEP: 22.071-110 – Rio de 

Janeiro – RJ  

CPF: 412.137.507-68 – Id.: 05453441-7 – DETRAN – Tel.: (21) 

3368-8483 e 9999-0947 – E-mail: botelho_mario@hotmail.com 

DIRETORA CULTURAL – Professora Especialista Marilene Meira 

da Costa:  
brasileira, solteira, professora, residente na Avenida Manoel Duarte, 

1562 – Parque Lafayette – CEP: 25.015-332 – Duque de Caxias – RJ 
CPF: 765.884.597-34, Id.: 05936078-4 – DETRAN – Tel.: (21) 

2772-1942 e 9932-3526, E-mail – malimeira@filologia.org.br 

mailto:crisalbri@filologia.org.br
mailto:delia_cambeiro@yahoo.it
mailto:cambeiro@uerj.br
mailto:amoscoelho@uol.com.br
mailto:botelho_mario@hotmail.com
mailto:malimeira@filologia.org.br
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VICE-DIRETOR CULTURAL – Professor Adriano de Souza Dias 

brasileiro, solteiro, professor de ensino superior, residente na Rua 

Belmiro dos Santos, 352 – Fragoso – CEP: 25.935-000 – Magé – RJ 

CPF: 022.206.647-00 – Id.: 10148356-8 – IFP – Tel.: (21) 3655-

3639 e 8830-2712 E-mail: adrianodias.com@hotmail.com 

DIRETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS – Professor Doutor Antônio 

Elias Lima Freitas:   
brasileiro, separado, professor do ensino superior, residente na Ave-

nida Adolpho de Vasconcelos, 497/1804 – Barra da Tijuca – CEP: 

22793-380 – Rio de Janeiro – RJ  

CPF: 333.661.107-59 – Id.: 811366097 – IFP – Tel.: (21) 2652-1689 
e 8895-7726, E-mail: – aelfreitas@uol.com.br 

VICE-DIRETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS – Professor Doutor Edu-

ardo Tuffani Monteiro:  
brasileiro, solteiro, professor do ensino superior, residente na Rua 

Paissandu, 162/1015 – Flamengo – CEP: 22.210-080 – Rio de Janei-

ro – RJ  

CPF: 093.273.728-59 – Id.: 21.846631-6 – DETRAN – Tel.: (21) 

2205-3370 – E-mail: etuffani@vm.uff.br 

DIRETORA FINANCEIRA – Professora Especialista Ilma Nogueira 

Motta  
brasileira, casada, professora, residente na Rua Noronha Torrezão, 
11/403 bl. A – Santa Rosa – CEP: 24.240-180 – Niterói – RJ  

CPF: 189.391.557-34 – Id.: 830179 – IPF – Tel.: (21) 3611-1367, 

3611-1283 e 9965-4778 

VICE-DIRETORA FINANCEIRA – Professora Doutora Maria Lúcia 

Mexias Simon:  
brasileira, viúva, filóloga e professora do ensino superior, residente 

na Praia de Botafogo, 340/913 – Botafogo – CEP: 22.250-040 – Rio 

de Janeiro – RJ  

CPF: 081.338.837-68 – Id.: 80462420-3 – IFP – Tel.: (21) 2552-

0394, (21) 8722-1902 e (24) 2471-1770, E-mail: mmexiassi-

mon@yahoo.com.br 

A presente ata segue assinada por mim e pelos membros da comis-
são. 

 

mailto:adrianodias.com@hotmail.com
mailto:aelfreitas@uol.com.br
mailto:etuffani@vm.uff.br
mailto:mmexiassimon@yahoo.com.br
mailto:mmexiassimon@yahoo.com.br
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__________________________ 

Eliana da Cunha Lopes 

Professora Mestre 

Membro presidente da Comissão Eleitoral 

 

__________________________ 

Maria Cristiani Leite Leal 

Professor Especialista 

Membro componente da Comissão Eleitoral 

 

__________________________ 
Silvia Avelar Silva 

Secretária do Círculo 

 

__________________________ 

Delia Cambeiro Praça 

Primeira Secretária 
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ATA DE POSSE DA DIRETORIA DO CÍRCULO 

FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E 

LINGUÍSTICOS PARA O BIÊNIO 2010/2012, NO DIA 04 DE 

SETEMBRO DE 2010 

 

No dia quatro de setembro de dois mil e dez, às onze horas, 

no Instituto de Letras da UERJ (Praça de alimentação do bloco F) si-

to a rua São Francisco Xavier, 524 / 11º andar – Maracanã – Cidade 

do Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se, em caráter ordinário, os profes-

sores José Pereira da Silva, Amós Coêlho da Silva, Ilma Nogueira 

Motta, Cristina Alves de Brito, Jonia Maria Souza da Silva, Antonio 
Elias Lima Freitas, Eduardo Tuffani Monteiro, Marilene Meira da 

Costa, Delia Cambeiro Praça, Regina Céli Alves da Silva, Maria 

Cristiani Leite Leal, Eliana da Cunha Lopes e a secretária do Círculo 

Silvia Avelar, com a finalidade de dar posse à nova Diretoria do Ci-

FEFiL, eleita neste mesmo dia quatro de setembro de dois mil e dez. 

A reunião teve início sob a Presidência do Professor José Pereira que 

formalizou a posse dos membros, ficando assim definida a nova dire-

toria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos: 

Diretor-Presidente – Professor Doutor José Pereira da Silva; Vice-

Presidente – Professora Mestra Cristina Alves de Brito; Primeira-

Secretária – Professora Doutora Delia Cambeiro Praça; Segunda Se-
cretária – Professora Doutora Regina Céli Alves da Silva. Diretor de 

Publicações – Professor Doutor Amós Coêlho da Silva; Vice-Diretor 

de Publicações – Professor Doutor José Mario Botelho; Diretora 

Cultural – Professora Especialista Marilene Meira da Costa; Vice-

Diretor Cultural – Professor Mestre Adriano de Souza Dias; Diretor 

de Relações Públicas – Professor Doutor Antônio Elias Lima Freitas; 

Vice-Diretor de Relações Públicas – Professor Doutor Eduardo Tuf-

fani Monteiro; Diretora Financeira – Professora Especialista Ilma 

Nogueira Motta; Vice-Diretora Financeira – Professora Doutora Ma-

ria Lúcia Mexias Simon. Empossados os novos membros, o Presi-

dente apresentou o Estatuto 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 exercício de suas funções como diretores. A se-

guir, deu-se continuidade a reunião e o professor José Pereira expli-

cou as dificuldades mais comuns no exercício de cada uma das fun-
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ções que agora assumem os empossados. Como não havia outros as-

suntos a serem tratados, ninguém desejou dela fazer uso, deu-se a 

reunião por encerrada, e eu, primeira secretária Delia Cambeiro Pra-

ça, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, será assi-

nada por mim e pelo Presidente Professor José Pereira da Silva. En-

cerrada a reunião, todos os presentes foram convidados a participar 

do almoço que foi oferecido pelo Círculo Fluminense de Estudos Fi-

lológicos e Linguísticos, no restaurante ―Rio 40 Graus‖, na Praça 

Maracanã. 

 

______________________ 
José Pereira da Silva 

Diretor-Presidente 

 

______________________ 

Delia Cambeiro Praça 

Primeira Secretária 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE 

DEZEMBRO DE 2010 DO CÍRCULO FLUMINENSE DE 

ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS – CiFEFiL 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro de 2010, às 09h30, no 

Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(Praça de alimentação do bloco F, sito a rua São Francisco Xavier, 

524 / 11º andar) – Maracanã – Rio de Janeiro – RJ), reuniram-se os 

seguintes professores, membros da Diretoria do CiFEFiL: José Perei-

ra da Silva, Cristina Alves de Brito, Regina Céli Alves da Silva, An-

tônio Elias Lima Freitas, Eduardo Tuffani Monteiro, Ilma Nogueira 
Motta, Adriano de Souza Dias, José Mário Botelho e Eliana da Cu-

nha Lopes. Após primeira convocação para composição do quórum 

de 1/3 dos membros, às nove horas e trinta minutos, deu-se início à 

reunião, às dez horas, com os membros presentes. O presidente, Prof. 

José Pereira da Silva, iniciou a reunião, agradecendo a presença de 

todos, e apresentou os assuntos em pauta para discussão, a saber: 1. 

Apresentação do relatório financeiro do CiFEFiL, das despesas pre-

vistas para este final de 2010 e da conveniência de se transferir a 

conta do CiFEFiL para uma agência bancária do Banco do Brasil de 

Vila Isabel; 2. Discutir a edição do número 48 da Revista Philologus 

e a edição dos Cadernos do CNLF, correspondentes ao XIV Con-
gresso Nacional de Linguística e Filologia; 3. Escolher o local para a 

realização da VII Jornada Nacional de Filologia a ser realizada no 

dia 4 de abril de 2011 e a indicação dos nomes de filólogos e linguis-

tas a serem condecorados com a Medalha Isidoro de Sevilha de 

2010; 4. Indicar nomes de filólogos falecidos para serem homenage-

ados no XV CNLF, em 2011; 5. Sugerir nomes de conferencistas pa-

ra o XV CNFL; 6. Assuntos gerais. Após a leitura da Ata da reunião 

anterior, do dia 04 de setembro de 2010 e, feitas as devidas corre-

ções, a Profa. Ilma Nogueira Motta sugeriu que as reuniões ordiná-

rias não sejam mais adiadas. A sugestão foi acatada por todos os pre-

sentes e ratificou-se que, pelo novo estatuto do Círculo, tais reuniões 

serão realizadas a cada bimestre. O Presidente passou, então, ao pri-
meiro ponto da pauta, Apresentação do relatório financeiro, e, ao fi-

nalizar, indagou a respeito de quaisquer dúvidas. Ninguém apresen-

tou dúvidas, mas a Profa. Cristina Alves de Brito fez duas sugestões: 

que o número de exemplares do Livro de Resumos em suporte im-
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presso seja reduzido e que o relatório financeiro seja anexado à Ata, 

ficando à disposição de todos os membros da diretoria para consulta 

on-line. Aprovadas as sugestões da professora, ela passou a dar al-

guns esclarecimentos complementares sobre os juros assinalados na 

conta do CiFEFiL. Disse que estes se devem aos depósitos realizados 

pelo Prof. José Pereira, para que o Congresso 2010 acontecesse, com 

consequente devolução à conta particular do Prof. Pereira. Consulta-

dos sobre a pertinência da devolução e do pagamento dos juros, to-

dos os presentes votaram a favor. Sobre a conveniência de se transfe-

rir a conta do CiFEFiL para uma agência de Vila Isabel, ficou acor-

dado que esta será efetuada a partir do início de 2011, após o conta-
dor do Círculo resolver o problema das pendências com a Receita 

Federal. A seguir, o presidente passou ao segundo assunto que, pela 

ausência dos diretores de publicação, não pôde ser decidido, no en-

tanto, foi levantada a necessidade de se dividir em vários tomos os 

Cadernos do CNLF, pela dificuldade de acesso que podem gerar se 

continuarem no formato atual, em que o volume tem 3340 páginas. 

Dando sequência à pauta, o presidente esclareceu que os dois even-

tos, a VII Jornada Nacional de Filologia e a premiação dos filólogos 

e linguistas condecorados com a Medalha Isidoro de Sevilha de 

2010, ocorrerão na mesma data. O Prof. Eduardo Tuffani Monteiro 

comprometeu-se a consultar a possibilidade de realização do evento 
na UFF. A Profa. Cristina Alves de Brito sugeriu o Liceu Literário 

Português e disse que irá verificar se este funciona durante o dia e à 

noite. Quanto à indicação dos nomes de filólogos e linguistas a se-

rem condecorados com a Medalha Isidoro de Sevilha de 2010, cons-

tituiu-se a seguinte lista: Castelar de Carvalho; Helênio da Fonseca 

de Oliveira; Geraldo Mattos; José Lemos Monteiro; Walmírio Eroni-

des de Macedo; Ricardo Stavola Cavaliere; Rosa Virgínia de Mattos 

e Silva; Maria Cecília Mollica; Dinah Maria Isensee Callou; José 

Rebouças Macambira; Dino Fioravanti Pretti e Maria Vicentina de 

Paula do Amaral Dick. Terminadas as indicações, o presidente pas-

sou ao próximo item da pauta, Indicação de nomes de filólogos fale-

cidos para serem homenageados no XV CNLF, em 2011. Quanto a 
estes, as indicações foram: Luiz Marques de Sousa; Olmar Guterres 

da Silveira; Antônio José Chediak; Cândido Jucá (filho); Ismael de 

Lima Coutinho; Napoleão Mendes de Almeida; Antônio Geraldo da 

Cunha; Vandick Londres da Nóbrega e Francisco da Silveira Bueno. 

No próximo item, sugestão de nomes de conferencistas para o XV 
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CNFL, foram indicados: Thaís Cristóforo da Silva; Evanildo Caval-

cante Bechara; José Luís Fiorin; Mário Alberto Perini; Luís Carlos 

Travaglia; André Crim Valente; José Carlos Santos de Azeredo e 

Domício Proença Filho. Finalmente, a discussão sobre os assuntos 

gerais deixou confirmados os seguintes aspectos: as reuniões ordiná-

rias do Círculo acontecerão, em 2011, nas datas: dezenove de março 

(19/03), quatorze de maio (14/05), nove de julho (09/07), dez de se-

tembro (10/09) e dezenove de novembro (19/11); as reuniões ordiná-

rias não serão transferidas e as reuniões extraordinárias nunca substi-

tuirão as ordinárias, sendo um acréscimo a estas; o valor da anuidade 

dos sócios do Círculo foi estabelecido, a partir de agosto de 2010, em 
oitenta reais (R$ 80,00); a câmera fotográfica da secretária Sílvia, 

danificada durante o último Congresso do Círculo, em 2010, quando 

manuseada por um dos monitores, será comprada com a verba do 

CiFEFiL e essa compra foi aprovada por unanimidade; os pagamen-

tos do décimo terceiro salário e das férias da secretária também fo-

ram estabelecidos e aprovados por unanimidade. Assim, nada mais 

havendo a ser tratado, às 12h, agradeceu-se a presença de todos e 

deu-se por encerrada a reunião da qual, eu, Profa. Regina Céli Alves 

da Silva, Segunda Secretária, lavrei esta ata, que vai assinada por 

mim e pelo presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira. 

 

______________________ 

José Pereira da Silva 

Diretor-Presidente 

 

______________________ 

Regina Céli Alves da Silva 

Segunda Secretária 
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CÍRCULO FLUMINENSE 

DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

Fundado em 28/09/1994 (DORJ, 25/10/1994, p.10. col. 1, in fine) 

Associação inscrita no CGC sob o n.º 00.357.420/0001-20,  

como Instituição Científica e Tecnológica 

 

ESTATUTO 

Art. 1º – O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lin-

guísticos é um órgão independente e constituído por graduados e 

pós-graduados das áreas de LINGUÍSTICA e de LETRAS interessa-

dos na propagação de ideias e questionamentos específicos de Filo-
logia e Linguística. 

Parágrafo único – Casos excepcionais serão avaliados em 

reuniões extraordinárias do CiFEFiL. 

Art. 2º – A sede funcional do Círculo Fluminense de Estudos 

Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL) coincidirá com o endereço do-

miciliar do Diretor-Presidente. 

I – Endereço: Boulevard Vinte e Oito de Setembro, nº 397, 

Apart. 603 – Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20551-030. 

 

Dos Objetivos, 

Art. 3º – São objetivos do CiFEFiL: 

I. oferecer aos interessados nas áreas de Filologia e Linguísti-

ca condições permanentes de desenvolvimento, discussão e divulga-

ção de ideias científicas; 

II. propiciar condições de investigação ou pesquisa que te-

nham especial relevância para a Filologia e Linguística em nosso pa-

ís; 

III. proporcionar meios de inserção da livre expressão cientí-

fica no seio da cultura brasileira; 
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IV. promover cursos, palestras, seminários e comunicações 

nas áreas de interesse comum; 

V. articular-se com outros órgãos ou unidades universitárias 

na busca de divulgação de suas atividades; 

VI. intercambiar experiências e ideias com outras áreas de 

conhecimento e interesse; 

VII. realizar quaisquer outras atividades para o pleno preen-

chimento de seus objetivos. 

 

Da Organização, 

Art. 4º – O CiFEFiL tem como serviços básicos de sua orga-
nização: 

I. um Conselho Administrativo; 

II. uma Equipe de Apoio Editorial. 

Art. 5º – O Conselho Administrativo é integrado por 12 (do-

ze) associados eleitos em sessão ordinária para um período de dois 

anos. 

§ 1º – Os cargos e respectivas funções de cada um dos 12 

(doze) membros do Conselho Administrativo são: 

I. Diretor-Presidente, que preside, dirige e coordena todas as 

atividades do CiFEFiL, através dos demais membros do Conselho 

Administrativo, e representa oficialmente o Círculo nas ocasiões em 
que isto for necessário; 

II. Vice-Diretor, que auxilia e/ou substitui o Diretor-

Presidente, em seus impedimentos; 

III. 1º Secretário, que: 

a) lavra as atas das reuniões; 

b) cuida de manter os sócios informados sobre as decisões 

tomadas pelo CiFEFiL e sobre suas atividades; 

c) organiza e mantém atualizados os documentos do CiFEFiL. 
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IV. 2º Secretário, que: 

a) conduz as reuniões do CiFEFiL, administrando o tempo e a 

ordem da fala de cada associado; 

b) recebe, responde e organiza a correspondência enviada ao 

Círculo, submetendo-a à direção geral ou específica, quando neces-

sário; 

c) auxilia e/ou substitui o 1º Secretário em seus impedimen-

tos; 

V. Diretor Cultural, que organiza os eventos regulares ou ex-

cepcionais do CiFEFiL, solicitando a participação dos demais asso-

ciados e membros do Conselho Administrativo; 

VI. Vice-Diretor Cultural, que auxilia e/ou substitui o Diretor 

Cultural; 

VII. Diretor Financeiro, que administra as contas do CiFEFiL, 

cuidando de sua contabilidade e de sua escrituração; 

VIII. Vice-Diretor Financeiro, que auxilia e/ou substitui o Di-

retor Financeiro; 

IX. Diretor de Relações Públicas, que divulga o CiFEFiL, su-

as atividades e sua produção, bem como apresenta seus associados; 

X. Vice-Diretor de Relações Públicas, que auxilia e/ou substi-

tui o Diretor de Relações Públicas; 

XI. Diretor de Publicações, que recebe e edita a Revista 
Philologus e demais publicações CiFEFiL, convoca e mantém in-

formado o seu Conselho Editorial e seu Conselho Consultivo, coor-

denando a Equipe de Apoio Editorial do CiFEFiL; 

XII. Vice-Diretor de Publicações, que auxilia e/ou substitui o 

Diretor de Publicações; 

§ 2º – Compete ainda aos Diretores apresentar anualmente, 

em sessão ordinária, um relatório das atividades relativas a suas fun-

ções realizadas no período. 
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§ 3º – Nos limites de suas funções, pode o Conselho Adminis-

trativo baixar normas e resoluções relativas à sua competência e ati-

vidade. Da Substituição 

§ 4º – Os investidos em cargo de direção serão assim substitu-

ídos: 

I – o Diretor-Presidente é substituído, em seus impedimentos, 

pelo seu Vice-Diretor; 

II – concede-se licença de afastamento (mediante pedido por 

escrito ao Diretor-Presidente do CiFEFiL) a qualquer um dos mem-

bros do Conselho Administrativo por um período máximo de 4 (qua-

tro) meses improrrogáveis, findos os quais, o lugar é ocupado por 
outro membro eleito para terminar a gestão do que se afasta. Das 

Reuniões, 

§ 5º – As reuniões do Conselho Administrativo se organizam 

de acordo com as seguintes diretrizes: 

I – o Conselho Administrativo tem reuniões ordinárias, uma 

vez por bimestre, preferencialmente nos meses ímpares (exceto em 

janeiro), conforme cronograma estabelecido na última reunião de ca-

da ano civil, para as quais são convidados todos os associados; 

II – as reuniões extraordinárias do Conselho são marcadas por 

seu Diretor-Presidente, com antecedência mínima de 72 (setenta e 

duas) horas, para resolver problemas específicos e/ou urgentes; 

III – não deve ser aceita sem advertência a falta não justifica-

da de um Diretor ou Secretário, juntamente com seu respectivo subs-

tituto, a uma reunião ordinária; 

IV – a Assembleia Geral é convocada em situações especiais, 

sendo o quorum de 1/5 dos associados, em primeira convocação, e 

de qualquer número, numa segunda convocação: 

a) na última reunião de cada ano civil, para prestação de con-

tas do Conselho Administrativo; 

b) a cada dois anos, para eleição do novo Conselho Adminis-

trativo; 
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c) excepcionalmente, para votar alguma modificação no esta-

tuto; 

d) excepcionalmente, para eleger um ou mais de um Diretor, 

por motivo de vacância inesperada. 

Art. 6º – A Equipe de Apoio Editorial (EAE) do CiFEFiL é 

constituída pelo Diretor-Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário, 2º 

Secretário, Diretor de Publicações, Vice-Diretor de Publicações e 

demais membros do Conselho Editorial pertencentes ao CiFEFiL; 

§ 1º – Cabe a EAE colaborar com a Direção de Publicações, 

para a seleção, a revisão e a publicação de trabalhos de Linguística e 

Filologia; 

§ 2º – A responsabilidade pelos artigos assinados e publicados 

é exclusiva de seus autores; 

§ 3º – A EAE não se dispõe a aceitar trabalhos alheios à Filo-

logia e/ou à Linguística. 

§ 4º – Da Revista Philologus: 

I – a Revista Philologus é a publicação oficial do Círculo 

Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), de pe-

riodicidade quadrimestral, destinada a publicar trabalhos de Filologia 

e Linguística. 

II – a Revista Philologus é distribuída gratuitamente a Insti-

tuições de Ensino, Estudo e Pesquisa. Qualquer outra entidade ou 
pessoa física que deseje recebê-la, poderá fazê-lo mediante pedido e 

pagamento de taxas correspondentes ao valor de publicação e despe-

sas postais. 

Art. 7º – Aos sócios do Círculo Fluminense de Estudos Filo-

lógicos e Linguísticos não caberá a transferência de quaisquer ônus 

sociais contraídos por seus fundadores em hipótese alguma. 

 

Da Associação, 

Art. 8 º – Condições para associar-se ao CiFEFiL 
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I – são considerados associados ao CiFEFiL, preliminarmen-

te, os seus fundadores; 

II – os autores de artigos aceitos pela Equipe de Apoio Edito-

rial (EAE), para terem seus trabalhos publicados na Revista Philolo-

gus deverão filiar-se ao CiFEFiL, mediante o pagamento da primeira 

anuidade; 

III – a anuidade destina-se, especificamente, à cobertura dos 

custos de publicação e postagem da Revista Philologus; 

IV – A associação se faz através do preenchimento da ficha 

de inscrição; 

V – Perde os direitos de associados aqueles que deixarem de 
pagar as anuidades, e podem ser recuperados com a atualização dos 

débitos. 

Art. 9º – As atividades do CiFEFiL são custeadas com os re-

cursos provenientes das seguintes fontes: 

I. taxas cobradas em eventos organizados pelo Círculo; 

II. venda de produtos resultantes da atividade do Círculo; 

III. donativos, contribuições e legados de particulares ou de 

outras entidades; 

IV. toda e qualquer renda eventual. 

Art. 10º – Os recursos do CiFEFiL são movimentados por 

seu Diretor Financeiro, em conjunto com seu Diretor-Presidente, em 
conta bancária aberta em nome do Círculo e creditados no Banco do 

Brasil S.A. 

Art. 11º – A movimentação de recursos superiores a dois sa-

lários mínimos depende de aprovação específica do Conselho Admi-

nistrativo. 

Art. 12º – As contas de aplicação dos recursos são prestadas 

por seu Diretor Financeiro em relatório anual e em sessão ordinária, 

concernente às atividades do período. 
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Art. 13º – O CiFEFiL está disposto a aceitar, com vistas a um 

melhor desenvolvimento de suas atividades, doações, subvenções e 

legados que porventura lhe forem destinados. 

Art. 14º – Nem os membros do Conselho Administrativo nem 

os da Equipe de Apoio Editorial recebem qualquer espécie de remu-

neração pelo exercício de suas funções. 

Art. 15º – Em caso de extinção do CiFEFiL, seu patrimônio 

será destinado a algum setor cultural apontado pelos membros rema-

nescentes do Conselho Administrativo, em caráter irrevogável. 

Art. 16º – As reformas estatutárias podem ser feitas em qual-

quer época, mediante proposta de pelo menos 1/3 do Conselho Ad-
ministrativo e aprovação por maioria de pelo menos 2/3 do quorum 

da Assembleia. 

Art. 17º – Fica, neste último artigo, definida a razão social do 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFE-

FiL): entidade sem fins lucrativos. 

Art. 18º – O presente estatuto entra em vigor na data de sua 

aprovação pela Assembleia Geral, podendo ser alterado no todo ou 

em parte, a qualquer tempo, observado o disposto no Artigo 5º, § 5º, 

IV, alínea c. 

 

_________________________ 
José Pereira da Silva 

Diretor-Presidente do CiFEFiL 

 

_________________________ 

Marilene Meira da Costa 

Diretora Cultural do CiFEFiL 

(Secretária ad hoc) 
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ASSOCIADOS NO INÍCIO DE 2011 

 

148. ABAETÉ ARY GRAZIANO MACHADO 

149. ACÁCIO LUIZ SANTOS 

150. ADERALDO LUCIANO DOS SANTOS 

151. ADILSON DA SILVA CORREIA 

152. ADRIANA ZAVAGLIA 

153. ADRIANO DE SOUZA DIAS 

154. AFONSO HENRIQUES DE GUIMARAENS NETO 

155. AFRÂNIO DA SILVA GARCIA 

156. AILEDA DE MATTOS OLIVEIRA 

157. AIRA SUZANA RIBEIRO MARTINS 

158. ALACIR DE ARAÚJO SILVA 

159. ALCEBÍADES MARTINS ARÊAS 

160. ALESSANDRA ALMEIDA DA ROCHA 

161. ALEX SWANDER MARTINS DA SILVA 

162. ALEXANDRE MELO DE SOUSA 

163. ALFREDO MACEIRA RODRÍGUEZ 

164. ALMERINDO CARDOSO SIMÕES JUNIOR 

165. ÁLVARO ALFREDO BRAGANÇA JÚNIOR 

166. ÁLVARO AUGUSTO LEMOS LONTRA 

167. AMÓS COÊLHO DA SILVA 

168. ANA AMELIA RODRIGUES DAMASCENO 

169. ANA CRÉLIA PENHA DIAS DOS SANTOS 

170. ANA CRISTINA JAEGER HINTZE 

171. ANA CRISTINA OPTIZ 

mailto:prompt@netspeedmg.com.br
http://lattes.cnpq.br/8838512675968086
http://lattes.cnpq.br/7326952177701225
http://lattes.cnpq.br/0580160379130805
http://lattes.cnpq.br/0226165254011502
http://lattes.cnpq.br/7042233292468806
http://lattes.cnpq.br/3408824183237935
http://lattes.cnpq.br/1262143623220938
http://lattes.cnpq.br/5782483080580976
mailto:alacirarajo@excelsa.com.br
http://lattes.cnpq.br/2503562934814291
http://lattes.cnpq.br/7553461110034013
http://lattes.cnpq.br/8092038576985367
http://lattes.cnpq.br/6743896218092414
http://lattes.cnpq.br/2265740907748467
http://lattes.cnpq.br/4860346626134975
mailto:lontra@jp.microlink.com.br
http://lattes.cnpq.br/5108687360273549
http://lattes.cnpq.br/3509210486494683
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4798369Z6
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172. ANA LAURA AVILA QUEIROZ 

173. ANA LÚCIA ROCHA SILVA 

174. ANA LUCIA SALAZAR JENSEN 

175. ANA MARIA ALVES RODRIGUES DE PAULA 

176. ANDERSON BUZATO 

177. ANDRÉ BEZERRA MEIRELES 

178. ANDRE LUIZ TURECK 

179. ANDREZZA DE ALMEIDA LEITE LOPES 

180. ANETE MARIZA TORRES DI GREGORIO 

181. ANGELA CRISTINA ANTUNES CONCEIÇÃO 

182. ÂNGELA MARIA RIBEIRO FRANÇA 

183. ANGELA MARINA BRAVIN DOS SANTOS  

184. ANGÉLICA LÚCIO DOS SANTOS MORICONI 

185. ANTONIETA BURITI DE SOUZA 

186. ANTONIO CARLOS LOPES PETEAN 

187. ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA DE ANDRADE 

188. ANTONIO CESAR DA SILVA 

189. ANTÔNIO ELIAS LIMA FREITAS 

190. ANTÔNIO LEITE MARTINS 

191. ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO 

192. ANTÓNIO PEDRO GIL HERNÁNDEZ 

193. ARLETE INÊS RIBEIRO RUBINI 

194. ARLETE JOSÉ MOTA 

195. ATAÍDE JOSÉ MESCOLIN VELOSO 

196. ATILIO AUGUSTINHO MATOZZO 

197. AURIMAR BAUNILHA DE ALMEIDA 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4130096H1
http://lattes.cnpq.br/3800306677912442
mailto:anasalazar@openlink.com.br
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4454692E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4260587T5
http://lattes.cnpq.br/5674034127393664
mailto:prof.tureck@bol.com.br
http://lattes.cnpq.br/0853185260207223
http://lattes.cnpq.br/1492524503565490
http://lattes.cnpq.br/4740813037933451
http://lattes.cnpq.br/1479107721809127
http://lattes.cnpq.br/2154959414977382
http://lattes.cnpq.br/6794337793391959
http://lattes.cnpq.br/7590578597599872
http://lattes.cnpq.br/4805902290611735
http://lattes.cnpq.br/5400771480132789
http://lattes.cnpq.br/4602356770311618
http://lattes.cnpq.br/8701816173900157
mailto:antoniogilhernandez@edu.aytolacoruna.es
http://lattes.cnpq.br/3818495429644683
http://lattes.cnpq.br/1268387557493516
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4588356U3
http://lattes.cnpq.br/1315394555213760
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4235455D9
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198. BRUNO FREGNI BASSETTO 

199. CARLOS ALBERTO GONÇALVES LOPES 

200. CARLOS DA SILVA SOBRAL 

201. CARLOS EDUARDO MENDES DE MORAES 

202. CARMEM LÚCIA PEREIRA PRAXEDES 

203. CARMEN ELENA DAS CHAGAS 

204. CARMEN LÚCIA DE CASTRO SAMPAIO 

205. CARMEN LÚCIA TONIAZZO 

206. CÁSSIA REGINA TEIXEIRA 

207. CASTELAR DE CARVALHO 

208. CEILA MARIA FERREIRA BATISTA RODRIGUES 

MARTINS 

209. CELIA MARIA PAULA DE BARROS 

210. CÉLIA MARQUES TELLES 

211. CELINA MÁRCIA DE SOUZA ABBADE 

212. CIDMAR TEODORO PAIS 

213. CILENE DA CUNHA PEREIRA 

214. CLARICE ASSALIM 

215. CLARICE ZAMONARO CORTEZ  

216. CLÁUDIA ATANÁZIO VALENTIM 

217. CLAUDIA LOPES DO LIVRAMENTO DA SILVA 

218. CLAUDIA MARIA ROCHA DE SOUSA 

219. CLAUDIA ZAVAGLIA 

220. CLAUDIO CEZAR HENRIQUES 

221. CLEIDE EMÍLIA FAYE PEDROSA 

222. CLEONICE SEROA DA MOTTA BERARDINELLI 

http://lattes.cnpq.br/2740821096597602
http://lattes.cnpq.br/7244109616523185
mailto:csalfa@uol.com.br
http://lattes.cnpq.br/5427667370309683
http://lattes.cnpq.br/2280581254593626
http://lattes.cnpq.br/0747525500209301
http://lattes.cnpq.br/7763592027970226
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4228072E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4206579T3
http://lattes.cnpq.br/2184322471606808
http://lattes.cnpq.br/2184322471606808
http://lattes.cnpq.br/5749875121985782
http://lattes.cnpq.br/4961505951749379
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4742491A8
http://lattes.cnpq.br/1250086354025517
http://lattes.cnpq.br/8830416258112348
http://lattes.cnpq.br/0324597277295408
http://lattes.cnpq.br/6132825833404982
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4730124Z3
mailto:claudiallopes@dorio.com.br
http://lattes.cnpq.br/1032499449267888
http://lattes.cnpq.br/9017455655255061
http://lattes.cnpq.br/6265945306680129
http://lattes.cnpq.br/0743019098101887
http://lattes.cnpq.br/1860929687731797
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223. CLEUZA CECATO 

224. CLÉZIO ROBERTO GONÇALVES 

225. COSIMO BARTOLINI S. VIVAI 

226. CRESO MAGALHÃES 

227. CREUSIMAR SIQUEIRA COSTA 

228. CRISTIANE DE GUSMÃO 

229. CRISTINA ALVES DE BRITO 

230. CRISTINA MARIA TEIXEIRA MARTINHO 

231. DARCILIA MARINDIR PINTO SIMÕES 

232. DAYSE FERREIRA BARBOSA 

233. DELIA CAMBEIRO PRAÇA 

234. DENIZE ELENA GARCIA DA SILVA 

235. DERLI MACHADO DE OLIVEIRA 

236. DIMAR SILVA DE DEUS 

237. DORIS DE ALMEIDA SOARES 

238. DULCILENE RODRIGUES DA SILVA BARRETO 

239. ECYR AFFONSO DE SOUZA 

240. EDIENE PENA FERREIRA 

241. ÉDIO ROBERTO MANFIO 

242. EDISON LOURENÇO MOLINARI 

243. EDMILSON JOSÉ DE SÁ 

244. EDNA DOS SANTOS OLIVEIRA 

245. EDSON FERREIRA MARTINS 

246. EDUARDO DE ALMEIDA NAVARRO 

247. EDUARDO TUFFANI 

248. EDWALDO MACHADO CAFEZEIRO 

http://lattes.cnpq.br/2584717245175684
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4794872A6
http://lattes.cnpq.br/5085425594741935
mailto:cresomagalhaes@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/4973467972054212
http://lattes.cnpq.br/5430567958906294
http://lattes.cnpq.br/1520967852989821
http://lattes.cnpq.br/6552688971656961
http://lattes.cnpq.br/3946956008433392
mailto:dayse.barboza@ig.com.br
http://lattes.cnpq.br/8635801636732374
http://lattes.cnpq.br/6270214407361506
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4200002H1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4746093U4
http://lattes.cnpq.br/8583511095545542
mailto:dulcilene@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/0222627487985325
http://lattes.cnpq.br/5534688833865842
http://lattes.cnpq.br/6903515537838311
http://lattes.cnpq.br/0910847800023697
http://lattes.cnpq.br/5234903103666459
http://lattes.cnpq.br/1552866557064507
http://lattes.cnpq.br/4076981549961926
http://lattes.cnpq.br/8132378278183126
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783337Y4
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249. ELAINE PEIXOTO ARAÚJO 

250. ELIANA DA CUNHA LOPES 

251. ELIANE RODRIGUES DA COSTA VIANA 

252. ELIAS ALVES DE ANDRADE 

253. ELIZABETH DEL NERO SOBRINHA LUFT 

254. EMANOEL M. DA S. T. JOSÉ DOS SANTOS 

255. EMMANUEL MACEDO TAVARES 

256. ERICA SANTOS SOARES DE FREITAS 

257. ERICK DE AQUINO SANTANA 

258. EUGÊNIO PAGOTTI 

259. EVANDRO EDUARDO FRANKLIN BRAGA 

260. EVANICE RAMOS LIMA BARRETO 

261. EXPEDITO ELOISIO XIMENES 

262. FABIO DOS SANTOS CEZAR 

263. FABIO ERIK ALVES MONTEIRO 

264. FÁTIMA CRISTINA DÓRIA RAMIREZ DOS SANTOS 

265. FERNANDA FONTES FIGUEIRA RODRIGUES 

266. FERNANDO MONTEIRO DE BARROS 

267. FERNANDO MONTEIRO DE BARROS JÚNIOR 

268. FERNANDO MONTEIRO DE BARROS JÚNIOR 

269. FERNANDO PIMENTEL CANTO 

270. FLAMÍNIA MANZANO MOREIRA LODOVICI 

271. FLAVIA DA SILVA PIRES 

272. FLÁVIO DE AGUIAR BARBOSA 

273. FLÁVIO GARCIA 

274. FLORA SIMONETTI COELHO 

http://lattes.cnpq.br/0883964439989204
http://lattes.cnpq.br/4195508190591537
mailto:delive@urbi.com.br
http://lattes.cnpq.br/9379503885572919
http://lattes.cnpq.br/4270887081626603
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4137866Y8
http://lattes.cnpq.br/1387736300363943
http://lattes.cnpq.br/9726582752206601
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4137097P1
http://lattes.cnpq.br/8692175737432071
mailto:fabiocezar@terra.com
mailto:fabioerik@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/9989494042608842
mailto:nanda.figueira@ig.com.br
http://lattes.cnpq.br/2024215577890082
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4767901T3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4767901T3
http://lattes.cnpq.br/2033442213434388
http://lattes.cnpq.br/6575328797432646
mailto:flaviavirtual@uol.com.br
http://lattes.cnpq.br/0281202091627996
mailto:flavgarc@rj.sol.com.br
http://lattes.cnpq.br/8296949621647045
http://lattes.cnpq.br/8296949621647045
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275. FRANCIS MARIA PEREIRA RIBEIRO 

276. FRANCISCO ANTÔNIO DE VASCONCELOS 

277. FRANCISCO DEQUI 

278. FRANCISCO JOSÉ DE JESUS TOPA 

279. FRANCISCO VENCESLAU DOS SANTOS 

280. GABRIELI PEREIRA BEZERRA 

281. GERALDA DE OLIVEIRA SANTOS LIMA 

282. GERSON SILVA FERREIRA 

283. GIL ROBERTO COSTA NEGREIROS 

284. GISLAINE APARECIDA DE VILAS BOAS 

285. GREICE GONÇALVES GIRARDI 

286. HELENA MARIA HERNANDES CORTEZ 

287. HELÊNIO FONSECA DE OLIVERIA 

288. HELOÍSA HELENA GOMES AVELAR 

289. HUMBERTO DE FREITAS ESPELETA 

290. HUMBERTO ZANARDO PETRELLI 

291. IARA MARIA MACHADO SOARES 

292. ILMA NOGUEIRA MOTTA 

293. IRENILVA SILVA DE SOUZA 

294. IRENY CALDEIRA DE SOUZA OLIVEIRA 

295. ISABEL CRISTINA BARBOSA BERNARDI 

296. ISAIAS DE SOUZA NETO 

297. IVANA MARIA SALUM ACUNHA GUIMARÃES 

298. IVETE IRENE DOS SANTOS 

299. IZA TEREZINHA GONÇALVES QUELHAS 

300. JACIARA ORNÉLIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

mailto:francis_ribeiro@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/8358722314533349
http://lattes.cnpq.br/9395575025080910
mailto:franciscotopa@netcabo.pt
http://lattes.cnpq.br/6211876753986801
mailto:gabrielibezerra@bol.com.br
http://lattes.cnpq.br/9312894546644102
http://lattes.cnpq.br/3103071282544114
http://lattes.cnpq.br/5584643092386755
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4220661T3
http://lattes.cnpq.br/0872476922872480
mailto:helena_hcortez@yahoo.com.br
mailto:helenio@openlik.com.br
http://lattes.cnpq.br/4989158447869004
http://lattes.cnpq.br/4642900543509535
mailto:soaresmlermen@aol.com.br
http://lattes.cnpq.br/5634601112687187
mailto:start@net.em.com.br
mailto:belbernardi@uol.com.br
http://lattes.cnpq.br/4387924706093903
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4564251E2
http://lattes.cnpq.br/1372032009824098
http://lattes.cnpq.br/5055446199136260
http://lattes.cnpq.br/0591029407384947
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301. JACQUELINE DE FÁTIMA DOS S. MORAIS 

302. JACQUELINE RODRIGUES LONGCHAMPS  

303. JACYNTHO JOSÉ LINS BRANDÃO 

304. JANE BICHMACHER DE GLASMAN 

305. JAQUELINE DE MEDEIROS BRAND 

306. JAYME CÉLIO FURTADO DOS SANTOS 

307. JOAO BENVINDO DE MOURA 

308. JOÃO BITTENCOURT DE OLIVEIRA 

309. JOÃO BORTOLANZA 

310. JOÃO ROBERTO INÁCIO RIBEIRO 

311. JOAQUIM DA COSTA BARROS 

312. JOCINEY RODRIGUES DOS SANTOS 

313. JONIA MARIA SOUZA DA SILVA 

314. JORGE LUÍS MOUTINHO LIMA 

315. JORGE LUIZ PEIXOTO 

316. JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA SENNA 

317. JOSÉ ENILDO ELIAS BEZERRA 

318. JOSÉ FLÁVIO DA PAZ  

319. JOSÉ GERALDO PEREIRA BAIÃO 

320. JOSÉ JERÔNIMO DE MORAIS 

321. JOSÉ LEMOS MONTEIRO 

322. JOSÉ LUÍS MARQUES LÓPEZ LANDEIRA 

323. JOSÉ MARCOS BARROS DEVILLART 

324. JOSÉ MARIO BOTELHO 

325. JOSÉ MIGUEL DE MATTOS 

326. JOSÉ PASSINI 

http://lattes.cnpq.br/0089597416706758
http://lattes.cnpq.br/4954970002886387
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783168H8
http://lattes.cnpq.br/1771049960280747
mailto:brand@compuland.com.br
http://lattes.cnpq.br/3353147678036914
http://lattes.cnpq.br/3238089437081822
http://lattes.cnpq.br/2526471081532693
http://lattes.cnpq.br/3316506975706071
http://lattes.cnpq.br/2463697042996256
http://lattes.cnpq.br/3385910618231484
http://lattes.cnpq.br/5594928818928202
http://lattes.cnpq.br/2640364258779313
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4138913Y9
http://lattes.cnpq.br/5717227670514288
http://lattes.cnpq.br/0757861916291187
http://lattes.cnpq.br/9298633791685772
http://lattes.cnpq.br/8873554265279755
http://lattes.cnpq.br/3254656421387772
http://lattes.cnpq.br/8531409541503840
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://lattes.cnpq.br/3073156575349901
http://lattes.cnpq.br/5556315730534657
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327. JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

328. JOSÉ SIMÃO DA SILVA SOBRINHO 

329. JOSENIR ALCÂNTARA DE OLIVEIRA 

330. JOSEPH ILDEFONSO DE ARAÚJO 

331. JULIANA LIMA FAÇANHA 

332. JULIANA PIRES E ALBUQUERQUE FERRER  

333. KÁTIA MARIA GOMES DA SILVA 

334. KILPATRICK MÜLLER BERNARDO CAMPELO 

335. LAÍS MÁXIMO BARRETO 

336. LEODEGÁRIO A. DE AZEVEDO FILHO 

337. LÍCIA HEINE 

338. LILIAN MANES DE OLIVEIRA 

339. LILIANE LEMOS SANTANA BARREIROS 

340. LINDAMAR ETELVINO SANTOS SOARES 

341. LUANA DOS SANTOS CASTRO 

342. LUCI MARY MELO LEON 

343. LUCIA MARIA DE ASSIS 

344. LÚCIA VALÉRIA DO NASCIMENTO 

345. LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA 

346. LÚCIO MENEZES VALENTIM 

347. LUCIRENE DA SILVA CARVALHO 

348. LUÍS CLÁUDIO DALLIER SALDANHA 

349. LUIZ ANTÔNIO LINDO 

350. LUIZ ANTÔNIO MARCHUSCHI 

351. LUIZ CARLOS DE ARAUJO 

352. LUIZ CARLOS FERNANDES 

http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://lattes.cnpq.br/4142027375894624
http://lattes.cnpq.br/7209884265111194
http://lattes.cnpq.br/2458139220929543
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4279858P5
mailto:julianaferrer@ig.com.br
mailto:kmggomes@ig.com.br
http://lattes.cnpq.br/3135401205037239
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4441055T0
http://lattes.cnpq.br/5777630616018092
http://lattes.cnpq.br/4570828947355081
http://lattes.cnpq.br/4328088182371300
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4162009A6
http://lattes.cnpq.br/9393148461610335
http://lattes.cnpq.br/7956740698212697
http://lattes.cnpq.br/9298495687406133
http://lattes.cnpq.br/8169985059176655
http://lattes.cnpq.br/4507895292372630
mailto:lpsouza@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/2367536505537650
http://lattes.cnpq.br/9654035558314642
http://lattes.cnpq.br/6177663314282321
http://lattes.cnpq.br/9342365337211984
mailto:lumarc@npd.ufpe.br
mailto:lcaraujo@gatnet.com.br
http://lattes.cnpq.br/7676268794147226
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353. LUIZ FERNANDO DIAS PITA 

354. MARCELA COCKELLL MALLMANN 

355. MARCIA ANTONIA GUEDES MOLINA 

356. MÁRCIA DE ASSIS FERREIRA 

357. MÁRCIA DE SOUSA LUZ FREITAS 

358. MÁRCIO LUIZ MOITINHA RIBEIRO 

359. MÁRCIO RIBEIRO DOS SANTOS 

360. MARCO ANTONIO PAULINI LOPES 

361. MARCOS HENRIQUE RAMOS 

362. MARCOS PAULO DA SILVA SOARES 

363. MARI NOELI KIEHL IAPECHINO 

364. MARIA ALICE PIRES C. DE AGUIAR 

365. MARIA APARECIDA BARBOSA PAIS 

366. MARIA APARECIDA CONTI 

367. MARIA APARECIDA DA SILVA 

368. MARIA CECÍLIA DE MAGALHÃES MOLLICA 

369. MARIA CLAUDETE LIMA 

370. MARIA CRISTINA DA SILVA MARTINS 

371. MARIA CRISTINA GIORGI 

372. MARIA DA GLORIA DOS REIS JOSE BURICHE 

373. MARIA DA GRAÇA PEREIRA G. CORRÊA 

374. MARIA DAS GRAÇAS LOPES MORIN DO AMARAL 

375. MARIA DE FÁTIMA DUARTE HENRIQUE DOS 

SANTOS 

376. MARIA DE FÁTIMA HENRIQUES DA SILVA 

377. MARIA DE FÁTIMA HENRIQUES DA SILVA 

http://lattes.cnpq.br/7226924651669155
mailto:marcelacockell@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/6503433740335752
mailto:marcia-assis@uol.com.br
mailto:marcialf@fepi.br
http://lattes.cnpq.br/0959356336664933
http://lattes.cnpq.br/8587840936729794
mailto:mpaulini@gbl.com.br
mailto:marcoshramos@ibest.com.br
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4278880P9
http://lattes.cnpq.br/1632045558178085
http://lattes.cnpq.br/9000222771103978
mailto:mabarbosa@that.com.br
http://lattes.cnpq.br/7766068463592522
mailto:masilva@domain.com.br
http://lattes.cnpq.br/3739175536240285
http://lattes.cnpq.br/0531820663542328
http://lattes.cnpq.br/5386443181433182
http://lattes.cnpq.br/3398338705307661
mailto:Buriche167@aol.com
http://lattes.cnpq.br/2815600915959523
http://lattes.cnpq.br/2815600915959523
mailto:mhenni@letras.up.pt
mailto:mhenni@letras.up.pt
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378. MARIA GERALDA DE MIRANDA 

379. MARIA INÊS MEXIAS RODRIGUES 

380. MARIA INEZ SILVA QUEIROZ 

381. MARIA ISAURA RODRIGUES PINTO 

382. MARIA IVONE PEREIRA DE MIRANDA FEDELI 

383. MARIA JUSSARA ABRAÇADO DE ALMEIDA 

384. MARIA LUCI DE MESQUITA PRESTES 

385. MARIA LÚCIA MEXIAS SIMON 

386. MARIA LUCÍLIA RUY 

387. MARIA LUISA PEREIRA RANGEL 

388. MARIA LUIZA DE CARVALHO CRUZ 

389. MARIA REGINA PANTE 

390. MARIA SUZETT BIEMBENGUT SANTADE 

391. MARIA TERESA GONÇALVES PEREIRA 

392. MARIA THEREZA REDIG DE CAMPOS BARROCAS 

393. MARIA VERÔNICA SILVA VILARIÑO AGUILERA 

394. MARIA VICENTINA DE PAULA DO A. DICK 

395. MARIÂNGELA RIOS DE OLIVEIRA 

396. MARILENE MEIRA DA COSTA 

397. MARILUCI NOVAES 

398. MARINA COELHO MOREIRA CEZAR  

399. MÁRIO EDUARDO VIARO 

400. MARÍSIA TEIXEIRA CARNEIRO 

401. MATILDES DEMÉTRIO DOS SANTOS 

402. MAURÍCIO MOREIRA CARDOSO 

403. MAURÍCIO PEDRO DA SILVA 

http://lattes.cnpq.br/6730722686472778
http://lattes.cnpq.br/8326865971651559
http://lattes.cnpq.br/5590978351422594
http://lattes.cnpq.br/0522752987611188
mailto:mifedeli@uol.com.br
http://lattes.cnpq.br/2253211567282349
http://lattes.cnpq.br/5695375504002247
http://lattes.cnpq.br/4126766975101825
http://lattes.cnpq.br/2145360168971397
mailto:uisapereira@ig.com.br
http://lattes.cnpq.br/0121166273814163
http://lattes.cnpq.br/0591197395587296
http://lattes.cnpq.br/6301382543938476
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4782736T6
http://lattes.cnpq.br/9319039416024513
mailto:mariade@usp.br
http://lattes.cnpq.br/5470485171881359
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4293417P5
mailto:mnovaes@rio.nutecnet.com.br
http://lattes.cnpq.br/4461014824011291
http://lattes.cnpq.br/1332176882958760
http://lattes.cnpq.br/1585706496221563
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4753689Z4
http://lattes.cnpq.br/8324280608314256
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404. MAURO JOSÉ ROCHA DO NASCIMENTO 

405. MAXIMIANO DE CARVALHO E SILVA 

406. MEIRE MARA COELHO NOGUEIRA 

407. MILTON CHAMARELLI FILHO 

408. MIRIAN THEREZINHA DA MATTA MACHADO 

409. NADIR FERNANDES RODRIGUES CARDOTE 

410. NANCI ROMERO 

411. NATANIEL DOS SANTOS GOMES 

412. NESTOR DOCKHORN 

413. NÍCIA DE ANDRADE VERDINI CLARE 

414. NÍCIA RIBAS D’ÁVILA 

415. NICOLETA SIGNORELA CASSANO SANTOS 

416. NIVIA CRISTINA PESSANHA DO NASCIMENTO. 

417. ODIOMBAR RODRIGUES 

418. OTÁVIO BRUM DA SILVA 

419. PATRÍCIA T. FESTINI 

420. PAULO ESTEVES 

421. PAULO HENRIQUE DUQUE 

422. PAULO JOSÉ BENÍCIO 

423. PAULO MARINHO DE OLIVEIRA 

424. PAULO MOSÂNIO TEIXEIRA DUARTE 

425. PAULO ROBERTO GENTIL LEAL 

426. RAQUEL GUIMARÃES R. COSTA 

427. REJANE MACHADO 

428. RENATA DA SILVA BARCELLOS 

429. RICARDO HIROYUKI SHIBATA 

http://lattes.cnpq.br/9173432606015313
mailto:maxicarv@vento.com.br
http://lattes.cnpq.br/2487037637452468
http://lattes.cnpq.br/5090506811038952
http://lattes.cnpq.br/0294031551034258
mailto:nfr.cardote@uol.com.br
http://lattes.cnpq.br/3152213683224776
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
mailto:nestor.co@uol.com.br
http://lattes.cnpq.br/8615421616560306
mailto:niciadav@clic-in.com.br
mailto:rotayma@dorio.com.br
http://lattes.cnpq.br/1146399236022350
mailto:otaviobrum@gmail.com
mailto:pfestini@gnx.net
http://lattes.cnpq.br/7220686496776950
mailto:henrique@stargateway.com.br
http://lattes.cnpq.br/9937431584985274
http://lattes.cnpq.br/5963934484493810
http://lattes.cnpq.br/9930761430513472
mailto:colbrasileiro@.com.br
http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
http://lattes.cnpq.br/6677502878415392
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430. RICARDO MARQUES MACEDO 

431. RICARDO TUPINIQUIM RAMOS 

432. RINALDO JOSÉ DE ANDRADE BRANDÃO 

433. RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DE QUEIROZ  

434. RIVALDO CAPISTRANO DE S. JÚNIOR 

435. ROBERTO NUNES BITTENCOURT 

436. RODRIGO DA COSTA ARAUJO 

437. RODRIGO MAIA THEODORO DOS SANTOS 

438. ROGÉRIO NOGUEIRA 

439. ROLF KEMMLER 

440. RONALDO LEME LOURO 

441. ROSA MARIA NECHI VERCEZE 

442. ROSALVO DO VALE 

443. ROSANA NOGUEIRA 

444. ROSANE MARINS DE MENEZES 

445. ROSÂNGELA MARIA COUTO 

446. ROSAURA DE BARROS BAIÃO 

447. ROSEMARA STAUB DE BARROS ZAGO 

448. ROXANE JACOBSON 

449. RUY MAGALHÃES DE ARAUJO 

450. RUY MONTEIRO 

451. SALATIEL FERREIRA RODRIGUES 

452. SALVINE MACIEL 

453. SANDRA LÚCIA RODRIGUES DA ROCHA 

454. SANDRA MEDEIROS VIEIRA GOMES 

455. SANDRA PEREIRA BERNARDO 
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http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4728330T6
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456. SEBASTIANA MELO DO AMARAL 

457. SEBASTIANA SOUSA REIS FERNANDES 

458. SÉRGIO ARRUDA DE MOURA  

459. SÉRGIO NASCIMENTO DE CARVALHO 

460. SÉRGIO PAULO GOMES DE VASCONCELOS 

461. SIGRID GAVAZZI 

462. SILAS CORREA LEITE 

463. SILVANA SCHWAB DO NASCIMENTO 

464. SILVANA SIQUEIRA EDUARDO 

465. SILVIA MARIA PINHEIRO BONINI PEREIRA 

466. SÍLVIO RIBEIRO DA SILVA 

467. SIMONE BATISTA DA SILVA  

468. SINARA DE ALMEIDA VAZ DOS SANTOS 

469. SOLANGE DOS SANTOS MARQUES 

470. SOLANGE GARRIDO DA COSTA 

471. SOLANGE ROHEM ALFRADIQUE 

472. SÔNIA MARIA VAN DIJCK LIMA 

473. STEFANIA BUONAMASSA 

474. SUANI DE ALMEIDA VASCONCELOS 

475. SUZANA PAULINO PINTO DELGADO DE 

CARVALHO 

476. TÂNIA MARIA NUNES DE LIMA CÂMARA 

477. TÁRCIO SALDANHA PEREIRA 

478. TATIANA ALVES SOARES 

479. TEREZINHA FÁTIMA MARTINS FRANCO BRITO 

480. THISSIANE FIORETO 
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481. VALDÊNIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PINTO 

482. VALÉRIA GIL CONDÉ 

483. VANDA DE OLIVEIRA BITTENCOURT 

484. VANDERCI DE ANDRADE AGUILERA 

485. VANISE GOMES DE MEDEIROS 

486. VICENTE DE PAULA DA SILVA MARTINS 

487. VIRGÍNIA MARIA FARIA DE SÁ 

488. VITO CÉSAR DE OLIVEIRA MANZOLILLO 

489. VIVIANE SOARES FIALHO DE ARAUJO 

490. WALDIR LUIZ HELLMANN 

491. WALMÍRIO ERONIDES MACEDO 

492. WELTON DA SILVA CORDEIRO 

493. WESLLEY SILVA FERREIRA 

494. ZARA PEIXOTO VIEIRA 

495. ZENY DUARTE DE M. M. DOS SANTOS 

496. ZINDA MARIA CARVALHO DE VASCONCELLOS 
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