ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil, como estava
previsto, reuniram-se no hall do Instituto de Letras da UERJ, às dez
horas, os membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e
Linguísticos – CiFEFiL. De início constatou-se que o local não era
adequado para realizar a reunião, devido ao barulho produzido pela
circulação de muitas pessoas. O Diretor-Presidente, Professor José
Pereira da Silva, partiu em busca de uma sala disponível e o mesmo
fizeram os demais membros presentes. Finalmente, o Professor Amós Coelho da Silva encontrou vazia a sala 9096 (nono andar) e ali
foi realizada a reunião. Estavam presentes os professores membros
do CiFEFiL José Pereira da Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, Ruy
Magalhães de Araujo, Aileda de Mattos Oliveira, Álvaro Alfredo
Bragança Júnior, Cristina Alves de Brito, Amós Coelho da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo e Alfredo Maceira Rodríguez. Perto
do encerramento da reunião chegaram os professores Afrânio da Silva Garcia, Eliane da Cunha Lopes e Maria Teresa Barrocas. O Professor Salatiel Ferreira Rodrigues comunicou posteriormente, por telefone, ao redator desta Ata que havia estado na UERJ, mas não conseguira encontrar a sala da reunião. Às dez horas e trinta minutos, o
Diretor-Presidente, Professor José Pereira, justificou o atraso e foilhe sugerido que no futuro a sala fosse providenciada com antecedência. A seguir, distribuiu um folheto com a pauta da reunião e a
Professora Cristina Alves procedeu à leitura da Ata da Quadragésima
Reunião Ordinária e da Ata correspondente à Reunião Extraordinária
do dia onze de dezembro próximo passado. As duas atas foram aprovadas por consenso. Continuando, passaram a ser discutidos alguns
itens do IV Congresso Nacional de Linguística e Filologia, a ser realizado no Instituto de Letras da UERJ, nos dias vinte e oito de agosto
a primeiro de setembro de dois mil. O Professor José Pereira apresentou uma lista de possíveis conferencistas para o referido congresso e alguns dos presentes sugeriram outros nomes. Dessa lista foram
escolhidos cinco, da acordo com a preferência dos presentes. Alguns
conferencistas já confirmaram sua presença; outros ainda precisam
ser contatados, de acordo com a ordem preferencial estabelecida. Ficou também resolvido que as mesas-redondas deveriam contar com o
mínimo de três e o máximo de cinco participantes, podendo o coor96
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denador apresentar trabalho ou não. Na ocasião só faltava uma mesaredonda para completar o número estabelecido. Os minicursos serão
realizados à noite este ano, experimentalmente. A seguir, o Professor
José Pereira comunicou que está envidando esforços para pôr em dia
a publicação da Revista Philologus. O número quatorze está no prelo
e para os números quinze e dezesseis estão sendo coletados e organizados os artigos para publicação. Referiu-se também à publicação
dos Anais dos congressos anteriores, os quais deverão ser publicados
em livro e em CD-ROM. No item seguinte discutiu-se a possibilidade de o CiFEFiL ministrar um curso de Filologia pela Internet. Foram ventilados o interesse cultural e seu reconhecimento pelas instâncias educacionais competentes. O Professor Afrânio Garcia alegou que estava lutando para a instalação de um curso de Mestrado
em Filologia Românica, stricto sensu, na Faculdade de Formação de
Professores da UERJ, em São Gonçalo, onde leciona. Foi-lhe informado que um curso não interferiria no outro, ao contrário, poderia
até ajudar. O tema ficou para ser discutido com maior profundidade
quando houver um número maior de informações. Também se ventilou a possibilidade da instituição de uma editora virtual de obras raras. O Professor Álvaro Alfredo Bragança perguntou quais seriam
consideradas obras raras e o Professor José Pereira esclareceu que se
consideravam obras raras as obras antigas que não mais se publicavam, ao que a Professora Maria Teresa Barrocas aduziu que poderiam ser consideradas raras obras com mais de dez anos e editadas
uma única vez ou inéditas, caso tivessem valor cultural ou literário.
Como não estava presente o Diretor de Finanças do CiFEFiL, Professor Salatiel Ferreira, e vários participantes queriam pagar suas anuidades, alguns dos presentes entregaram os cheques correspondentes ao Professor José Pereira. Estes foram: Álvaro Alfredo Bragança,
Cristina Alves, Maria Lúcia Simon e Alfredo Maceira. A seguir, o
Professor José Pereira levou ao conhecimento dos presentes o resultado de um processo movido contra ele por um cidadão chamado Estêvão, o qual pleiteia uma indenização a que se julga com direito por
ter sido dispensado da função que desempenhava, cuidando do domínio www.filologia.org.br. O Professor José Pereira só recebeu a
intimação judicial três dias depois de ter sido julgado à revelia e
condenado a pagar uma indenização “por perdas e danos” de hum
mil e duzentos reais (R$ 1.200,00), além de juros e correção monetária. Por ser evidente a omissão de seu advogado, o Professor José PeJosé Pereira da Silva (org)
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reira informou que pretendia recorrer da decisão judicial, no que foi
apoiado pelos presentes. O último item referiu-se a Assuntos Gerais.
Na ocasião, o Professor Afrânio Garcia fez algumas propostas a respeito da realização do Congresso e manifestou-se favorável à abertura solene dos Cursos de Letras. Como a maioria dos participantes já
se estava retirando, o Professor José Pereira deu por encerrada a reunião às treze horas e dez minutos. O redator desta Ata, Professor Alfredo Maceira, teve que se retirar às onze horas e quarenta minutos,
deixando encarregada de tomar anotações a Professora Cristina Alves, que, mais tarde lhe passou as informações por telefone. Eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, lavrei a presente Ata,
que vai assinada pelos membros presentes. Rio de Janeiro, dezoito de
março de dois mil. José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez, Ruy Magalhães de Araujo, Cristina Brito, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Vito César de Oliveira Manzolillo
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