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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 a-
provado por consenso. A seguir, o Professor José Pereira comunicou 
o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Revista Philologus da 
Professora Darcília Marindir Pinto Simões, pedido justificado pelos 
seus inúmeros afazeres. Como não se encontrou no momento quem 
pudesse ocupar o cargo, o Professor José Pereira aceitou a acumula-
ção provisória do mesmo até a próxima reunião ordinária do CiFE-
FiL. A Professora Aileda de Mattos referiu-se ao Diretor Financeiro 
do CiFEFiL, Professor Salatiel Ferreira Rodrigues, por não apresen-
tar este as contas correspondentes a seu cargo. O Professor José Pe-
reira disse que ia tentar resolver o problema, talvez com a abertura 
de uma conta específica para o CiFEFiL. A próxima Assembleia Ge-
ral Ordinária do CiFEFiL ficou adiada para o dia 20 (vinte) de no-
vembro de 1999, no mesmo local e hora em que está sendo realizada 
a presente. Resolveu-se que o IV Congresso Nacional 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 ou-
tubro na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São 
Gonçalo, seja dedicada à memória do conhecido lexicógrafo, mem-
bro do CiFEFiL, recentemente falecido, Antônio Geraldo da Cunha. 
Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, às treze ho-
ras, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira, deu por 
encerrada a sessão, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Se-
cretário, lavrei esta Ata que vai assinada por todos os membros pre-
sentes. Rio de Janeiro, dezoito de setembro de mil, novecentos e no-
venta e nove. José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez, 
Maria Lúcia Mexias Simon 


