ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL
Aos onze dias do mês de dezembro de mil, novecentos e noventa e nove, às dez horas, reuniram-se em sessão extraordinária, no
hall do Instituto de Letras da UERJ, os membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos – CiFEFiL, para tratar
de assuntos relativos à realização do IV Congresso Nacional de Linguística e Filologia, a ser realizado pelo CiFEFiL no período de vinte
e oito de agosto a primeiro de setembro do ano dois mil. Estiveram
presentes os professores membros do CiFEFiL José Pereira da Silva,
Maria Lúcia Mexias Simon, Vito César de Oliveira Manzolillo, Cristina Alves de Brito, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alessandra
Almeida da Rocha e Alfredo Maceira Rodríguez. Perto do encerramento compareceu o Professor Afrânio da Silva Garcia. O DiretorPresidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, declarou aberta a sessão e deu início aos trabalhos com a distribuição de um folheto com as tarefas dos componentes das comissões encarregadas da
realização do Congresso. A seguir distribuiu aos presentes exemplares de dois livros de sua autoria: O desenvolvimento da linguagem,
prefaciado pelo Professor Afrânio da Silva Garcia, com 71 páginas, e
Ensaios de fraseologia, com 199 páginas. O Professor Alfredo Maceira Rodríguez distribuiu o último número de O Filólogo de Plantão. O Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior desculpou-se por
ter que se retirar antes do encerramento. A seguir a Professora Cristina Alves levantou o problema do pagamento das taxas de inscrição
no Congresso, ou seja, de procurar uma maneira prática e eficiente
de comprovar os pagamentos. O Professor José Pereira informou a
respeito que este ano não haveria essa dificuldade porque todos os
trabalhos seriam entregues diretamente a ele, assim como também
receberia todos os pagamentos. Informou também que os minicursos
seriam realizados em dois dias, das dezoito horas às vinte horas. A
Professora Cristina Alves propôs que se antecipassem os minicursos
em meia hora, o que não foi aceito porque iria interferir no horário
das palestras precedentes. Ficou resolvido que as comunicações coordenadas terão um coordenador, que não apresentará trabalho, e que
é preciso que quem precisar de material para apresentar seu trabalho,
comunique o fato à comissão de apoio com uma antecedência mínima de trinta minutos. Na segunda-feira o coordenador informará so94

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos

de sua fundação até novembro de 2008
bre os minicursos e apresentará os comunicadores. Na sexta-feira
não haverá palestra. As atividades regulares terminarão às dezesseis
horas e trinta minutos. Depois haverá uma reunião do CiFEFiL para
avaliar o Congresso. O Professor Afrânio Garcia propôs a realização
de um coquetel de encerramento. A. Professora Ilma Nogueira comprometeu-se a trabalhar como assessora e a preparar o coquetel. A
seguir, o Professor José Pereira distribuiu as tarefas do Congresso:
Mídia e atividades culturais para o Professor Afrânio Garcia; material do Congresso e formulários para o Professor José Pereira; cartazes
e divulgação impressa para o Professor Alfredo Maceira. Concordou-se em que pode haver mudanças no decorrer do processo e estabeleceu-se o prazo de inscrição de trabalhos até o dia trinta e um de
maio de dois mil. Para participar, permite-se a inscrição até a data do
Congresso. Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Diretor-Presidente, às doze horas e trinta minutos, deu por encerrada a
reunião e convocou os presentes para a próxima reunião ordinária,
no dia dezoito de março de dois mil, no mesmo lugar e horário. Eu,
Alfredo Maceira, Primeiro Secretário, lavrei esta Ata, que vai assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, onze de dezembro de mil novecentos e noventa e nove. José Pereira da Silva, Maria Lúcia Mexias
Simon, Vito César de Oliveira Manzolillo, Cristina Brito, Alfredo
Maceira Rodríguez, Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro Alfredo Bragança Júnior
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