de sua fundação até novembro de 2008
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 andar do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) os membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos – CiFEFiL. Depois de uns quinze minutos para
localização de sala disponível e chegada dos participantes, o DiretorPresidente, 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 Estudos Filológicos e Linguísticos, visto que o que consta no CGC ainda é o da residência do Professor Doutor Emmanuel Macedo Tavares, na Rua Tibagi, 499 – Bangu – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21820270, 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 deste órgão arrecadador e fiscalizador da Receita. A seguir, o Professor
José Pereira apresentou a pauta dos itens a serem discutidos na reunião. O primeiro tratava da eleição e posse da nova Diretoria do CiFEFiL, 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 ViceDiretor Financeiro. Pela proposta anterior, a Professora Doutora Maria 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 desempenhar a contento suas funções no CiFEFiL, pelo que foi proposto que
o Professor Salatiel passasse a desempenhar o cargo de Diretor Financeiro e a Professor Maria Antônia ocupasse o de Vice-Diretor Financeiro. 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 Linguísticos – 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 Cristina Alves de Brito; Diretor Financeiro: Professor Doutor Salatiel
Ferreira Rodrigues; Vice-Diretora Financeira: Professora Doutora
Maria Antônia da Costa Lobo; Diretor de Relações Públicas: Professor Doutor Afrânio da Silva Garcia; Vice-Diretor de Relações Públicas: Professor Doutor Álvaro Alfredo Bragança Júnior; Diretora da
Revista Philologus: Professora Doutora Darcília Marindir Pinto Simões; 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 Aileda 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 organizada 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 propôs 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 presentes, 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 necessariamente recursos financeiros, pois poderia ser uma medalha, um diploma
etc. A Professora Aileda de Mattos atentou para o perigo de banali80
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zação, caso proliferasse a concessão de medalhas, como já tinha ocorrido em outras áreas. A Professora Cristina Alves propôs a realização de um concurso no Congresso do ano 2000. Ficou decidido
que este tema seria debatido e resolvido na próxima reunião ordinária 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 orientado por um Professor, porém que o trabalho não poderia ser publicado 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, constantes do folder e de outro material de divulgação. A seguir, o Professor 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 aparência e que cada um dos membros poderia fazer sua página individual 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, relacionados com o domínio, mas que todos seriam resolvidos. Referiuse finalmente ao progresso do CiFEFiL e à adesão de vários sócios
novos. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, às doze 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 Almeida da Rocha
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