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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 A-
lessandra 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 di-
a). O Professor José Pereira pediu aos presentes que votassem a or-
dem de preferência dos convites e assim foi feito. Os convites serão 
feitos de acordo com a ordem estabelecida, convidando-se o segundo 
no caso da não concordância do primeiro, e assim sucessivamente. 
Para as coordenações das mesas-redondas, foram apresentados dois 
nomes para cada uma e foi votada a preferência por um deles. A se-
guir, passou-se à discussão dos pagamentos. Verificou-se que grande 
parte dos sócios estavam atrasados ou nunca tinham pago. Decidiu-
se que para a coordenação das mesas-redondas ou para apresentar 
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minicursos era condição sine qua non estar quite com a entidade, po-
dendo efetuar o pagamento junto com o da inscrição no congresso. A 
Professora Cristina Alves enfatizou a necessidade da cobrança, prin-
cipalmente levando-se em conta que a entidade não tem outra fonte 
de renda. Foi secundada nessa proposição pela Professora Aileda de 
Mattos e por outros membros presentes. O Professor 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 representava um 
aumento, visto que o CiFEFiL agora possuía um domínio na Internet 
(http://www.filologia.org.br) o qual também ajuda a divulgar o traba-
lho dos sócios porque estes têm seus nomes e demais dados relacio-
nados no citado domínio, além de uma home page e, possivelmente 
um e-mail individuais. A proposta foi posta em votação e aprovada 
pela unanimidade dos presentes. Não foi possível ainda decidir os 
horários da realização dos minicursos e de alguns eventos porque is-
so depende de entendimentos com o Instituto de Letras da UERJ, lo-
cal 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 pe-
lo Diretor-Presidente. Não havendo mais assuntos para discutir, às 
quatorze horas e quinze minutos, o Diretor-Presidente deu por encer-
rada a sessão, e eu, Primeiro Secretário, lavrei esta Ata, que vai assi-
nada por mim e pelos demais membros presentes. Rio de Janeiro, 09 
de janeiro de 1999. José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodrí-
guez, Cristina Brito, Alessandra Almeida da Rocha, Aileda de Mat-
tos Oliveira, Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro Alfredo Bragança 
Júnior 


