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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 
Aos sete dias do mês de julho de dois mil, reuniram-se na re-

sidência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da 
Silva, às dez horas, os membros do Círculo Fluminense de Estudos 
Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL). Esta reunião estava prevista 
para ser realizada no Instituto de Letras da UERJ, mas, devido à gre-
ve em que se encontra esta universidade, foi preciso achar outro lo-
cal. Estavam presentes os professores membros do CiFEFiL: José 
Pereira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Amós Coêlho da 
Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, Cristina Alves de Brito, Aileda de 
Mattos Oliveira, Salatiel Ferreira Rodrigues e Alfredo Maceira Ro-
dríguez. O Professor Amós Coêlho pagou ao Professor José Pereira 
sua anuidade do CiFEFiL. Poucos minutos depois, o Professor José 
Pereira deu por iniciada a reunião. Disse que não havia uma pauta 
específica para esta reunião, como reunião ordinário, visto que toda a 
discussão será em torno da realização do IV CONGRESSO 
NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, pelo que cada par-
ticipante podia apresentar suas sugestões. A seguir, mostrou as pas-
tas a serem entregues aos congressistas - que foram elogiadas pelos 
presentes - e falou sobre o Livro de Resumos do IV Congresso de 
Linguística e Filologia, que ele estava elaborando. O Professor Álva-
ro Alfredo Bragança sugeriu que se estabelecesse uma data limite pa-
ra o congresso do próximo ano. O Professor Alfredo Maceira distri-
buiu entre os presentes O Filólogo de Plantão, número 21. A seguir, 
a Professora Cristina Alves procedeu à leitura da Ata da reunião an-
terior, que foi aprovada por todos. Na ocasião, o Professor Alfredo 
Maceira, redator destas atas, mostrou no presente Livro de Atas a fal-
ta das páginas numeradas, desde o número quarenta e nove ao núme-
ro cinquenta e um. Todos constataram que as páginas só poderiam 
estar em branco e que por isso não haveria perda de qualquer matéria 
documentada. Aconselharam o redator a fazer uma ressalva na últi-
ma página, antes das que faltam. A seguir, o Professor Salatiel Fer-
reira disse que ia enviar correspondência aos sócios em débito e que 
ia passar ao Professor José Pereira cerca de duzentos reais (R$ 
200,00). O Professor José Pereira informou que tinha retirado da 
conta do Círculo, para sua conta pessoal, dois mil reais (R$ 2000,00) 
para despesas do Congresso: comprou trezentas pastas e quatrocen-
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tos e oitenta blocos porque assim saíam mais baratos. O total empre-
gado entre pastas e blocos foi a mais de seiscentos reais (R$ 600,00). 
Disse que tinha conseguido duzentos e cinquenta livretos turísticos 
na Riotur e que não dispunham de mais. Não chegam para todos os 
congressistas inscritos, mas os do Rio de Janeiro podem dispensá-
los. Informou também que havia cerca de duzentos trabalhos inscri-
tos para apresentação no IV Congresso. Explicou de que forma tinha 
conseguido as salas para a realização do Congresso. Disse também 
que já estava na gráfica o número 17 da Revista Philologus. Esclare-
ceu que a partir desse número era possível obter auxílio no CNPq. 
Continuando em sua exposição, o Professor José Pereira esclareceu 
que a Comissão de Apoio do Congresso estava sob a responsabilida-
de do Professor Nataniel dos Santos Gomes e que cada pessoa dessa 
comissão teria um caderninho para usar na sua função, mas que só 
haveria um caderno para a contabilidade sob a responsabilidade do 
Professor Salatiel Ferreira Rodrigues. O Professor José Pereira mos-
trou como deveria ser feita a contabilidade. Disse também que have-
ria um dia durante a realização do Congresso (quinta-feira) em que 
ele não poderia estar presente, por motivo de força maior. Nesse dia 
será substituído pela Professora Aileda de Mattos. Depois, discuti-
ram-se as funções dos membros que irão trabalhar durante os dias do 
Congresso. Foi sugerido que houvesse uma mesa especial para ins-
crever novos sócios do CiFEFiL e receber assinaturas da Revista 
Philologus. Os professores Álvaro Alfredo Bragança e Afrânio Gar-
cia ficariam encarregados de angariar novos sócios. Constatou-se 
que eram necessárias mais pessoas para trabalhar nas mesas de re-
cepção. O Professor Álvaro Alfredo Bragança propôs o preço de vin-
te reais (R$ 20,00) pela assinatura anual da Revista Philologus. Per-
guntado sobre a distribuição das salas no Congresso, o Professor Jo-
sé Pereira informou que estavam disponíveis seis salas e haveria 
mais duas se fossem necessárias. O Professor Álvaro Alfredo Bra-
gança pediu esclarecimentos sobre alguns aspectos da organização 
do Congresso como gratificação aos funcionários e outros. Foi-lhe 
informado que haveria que negociar com as cantinas da UERJ sobre 
fornecimento de café e outros encargos. Aventou-se também a possi-
bilidade de a Riotur organizar novos passeios, assim como a maneira 
de divulgar a programação cultural da própria UERJ. No momento, a 
UERJ está em greve e há dificuldade para obter informações, fazer 
pedidos e tratar de negociações. Concordou-se em realizar a Reunião 
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do CiFEFiL após o coquetel de encerramento do Congresso. As pau-
sas nos dias do Congresso ficaram assim estabelecidas: Na parte da 
manhã, quinze minutos para café, das nove horas e quarenta e cinco 
minutos às dez horas. Para o almoço: das doze às quatorze horas, e, à 
tarde, uma pausa para café, das dezesseis horas às dezesseis horas e 
trinta minutos. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da pala-
vra, o Professor José Pereira distribuiu entre os presentes cartazes do 
Congresso para serem afixados em faculdades ou outros lugares ade-
quados e deu por encerrada a reunião às doze horas e quarenta e cin-
co minutos. Eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, re-
digi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes. Rio de Ja-
neiro, sete de julho de dois mil. José Pereira da Silva , Alfredo Ma-
ceira Rodríguez, Cristina Alves de Brito, Amós Coêlho da Silva, Ruy 
Magalhães de Araujo , Álvaro Alfredo Bragança Júnior 


