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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 A-
raujo 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 


