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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 i-
tens: 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 
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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 


