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ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 
Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e um, 

reuniram-se na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Profes-
sor José Pereira da Silva, às dez horas, os professores membros do 
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFE-
FiL), em reunião ordinária, como estava programado. Estavam pre-
sentes os professores José Pereira da Silva, Ruy Magalhães de Arau-
jo, Vito César de Oliveira Manzolillo, Aileda de Mattos Oliveira, 
Cristina Alves de Brito, Maria Lúcia Mexias Simon, Amós Coêlho 
da Silva, Nataniel dos Santos Gomes e Alfredo Maceira Rodríguez. 
O Professor José Pereira apresentou uma pauta provisória e às dez 
horas e quinze minutos declarou aberta a sessão. O Professor Vito 
César de Oliveira procedeu à leitura da ata da reunião anterior, que 
foi aprovada por consenso. A seguir, o Professor José Pereira referiu-
se à publicação da Revista Philologus, informando que o número de-
zoito, último do ano dois mil, contando com cento e quarenta pági-
nas e editado em cento e sessenta exemplares, já estava pronto para 
sua distribuição imediata. Informou também que o número dezenove 
já estava editorado, faltando apenas enviá-lo à gráfica. A seguir, dis-
cutiu-se a possibilidade da publicação dos textos que forem apresen-
tados no ENCONTRO NACIONAL COM A FILOLOGIA, em um 
suplemento da Revista Philologus, do número dezenove.  O Profes-
sor José Pereira deu a palavra à Professora Aileda de Mattos para 
que informasse sobre os preparativos desse encontro. Ela informou 
que talvez comparecessem mais pessoas ao Encontro do que antes se 
calculava, pois já tinha sido divulgado o evento pela Internet e por 
outros meios a universidades e a outras instituições, inclusive com as 
datas, horários e nomes dos palestrantes. Perguntou se algum dos 
presentes que pretendesse participar queria algum material. sugeriu 
também o registro em vídeo das atividades do Encontro, mas o Pro-
fessor José Pereira informou que haveria registro impresso. A Pro-
fessora Cristina Alves disse que se poderiam fazer fotografias. Con-
cordou-se com que só quatro pessoas que trabalhassem na organiza-
ção do evento recebessem crachás.  Continuando com a exposição, a 
Professora Aileda de Mattos informou que ela e a Professora Cristina 
Alves estavam tomando providências para que fosse servido cafezi-
nho aos participantes. Quanto à taxa de inscrição no Encontro, disse 
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que só será cobrado a quem quiser certificado e que as inscrições se-
rão feitas no local, nos dias do evento. A seguir, o Professor Nataniel 
dos Santos falou sobre a Semana de Estudos Filológicos e Linguísti-
cos na SUAM. Disse que voltará a ser realizado o antigo Congresso 
Nacional de Linguística e Literatura da SUAM, sendo ele assistente 
de coordenação do mesmo, pelo que a Semana de Estudos Filológi-
cos e Linguísticos poderia ser realizada junto com o referido Con-
gresso, que poderia constar de duas palestras por dia. Também in-
formou que poderia conseguir a realização dessa Semana no Campus 
da Penha da Universidade Estácio de Sá. Essa realização ocorreria na 
segunda quinzena de julho. Depois, passou-se a falar da realização 
da IV Jornada Nacional de Filologia. O Professor Nataniel dos San-
tos indicou o Campus Penha, da Universidade Estácio de Sá, mas o 
Professor José Pereira ponderou que este evento só deverá ser reali-
zado uma vez por ano em um Estado brasileiro. Faltava ainda definir 
a data da realização, pelo que ele mesmo propôs a segunda ou tercei-
ra semana de setembro, numa segunda ou sexta-feira, procurando um 
horário que facilitasse a participação dos visitantes de localidades 
distantes. Lembrou também que a Jornada só pode ter por tema a po-
lítica de desenvolvimento da Filologia. O Professor Ruy Magalhães 
sugeriu a realização da Semana no Campus Rebouças, mas o Profes-
sor Nataniel dos Santos respondeu que nesse local ele não poderia 
garantir a realização por não dispor de contatos nessa entidade. Ain-
da foram apresentadas outras propostas de local, contudo, nada ficou 
definido. A seguir, o Professor José Pereira informou sobre a edição 
de um CD-ROM com a publicação de todos os trabalhos publicados 
pelo CiFEFiL. Foi sugerido pelo Professor Amós Coêlho da Silva e 
aceito pelo Professor José Pereira a incumbência de providenciar 
ISBN para as publicações do CiFEFiL, e que assim passaria a contar 
em dobro a pontuação para o CNPq. Não havendo mais quem qui-
sesse fazer uso da palavra, o Professor José Pereira a Silva, Diretor-
Presidente do CiFEFiL, deu por encerrada a reunião às doze horas e 
trinta minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretá-
rio, redigi esta Ata, que vai assinada pelos professores membros pre-
sentes. Rio de Janeiro, 21 de abril de 2001. José Pereira da Silva, Vi-
to César de Oliveira Manzolillo, Alfredo Maceira Rodríguez, Amós 
Coêlho da Silva. 


