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ATA DA QUINQUAGÉSIMA 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e 

dois, às nove horas, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente 
do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os professores membros do 
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFE-
FiL). Esta reunião não estava programada no calendário das reuniões 
ordinárias da entidade, mas, como na última reunião do dia dois de 
março próximo passado não houve tempo para tratar da preparação 
para o VI Congresso Nacional de Linguística e Filologia, ficou pro-
gramada a reunião que agora é realizada. Estavam presentes os pro-
fessores José Pereira da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Ai-
leda de Mattos Oliveira, Cristina Alves de Brito, Amós Coêlho da 
Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ilma Nogueira Motta, Flávia 
da Silva Pires e Alfredo Maceira Rodríguez. Às nove horas e quinze 
minutos, o Prof. José Pereira deu por iniciada a reunião, solicitando à 
Profa. Cristina Alves que procedesse à leitura da ata da reunião ante-
rior. A ata foi aprovada pelos presentes e, a seguir, o Prof. José Pe-
reira passou a referir-se ao VI Congresso Nacional de Linguística e 
Filologia, informando que, a partir do presente ano, o Congresso Na-
cional de Linguística e Filologia do CiFEFiL passa a fazer parte do 
calendário anual regular de eventos do Instituto de Letras da UERJ, 
portanto sempre será realizado naquele local. O Prof. José Pereira 
continuou informando sobre os conferencistas que participarão desse 
VI Congresso: a abertura será dirigida pela Diretora do Instituto de 
Letras da UERJ, Profa. Maria Aparecida de Andrade Salgueiro, ca-
bendo a abertura acadêmica à Profa. Cilene da Cunha Pereira. Al-
guns conferencistas convidados já confirmaram sua presença, en-
quanto de outros ainda se espera confirmação. Foram indicados al-
guns nomes para possível convite para proferir conferências, caso al-
guns dos convidados não confirmem sua participação. O Prof. José 
Pereira informou que ele já havia começado a divulgação do VI 
Congresso pela internet e por meio de cartazes. Disse que enviaria 
cerca de seiscentas correspondências postais com cartazes e prospec-
tos e que também estava enviando correspondência virtual para as 
entidades e grupos dos quais dispunha de endereço. Disse também 
que estava fazendo algumas modificações e correções nos prospectos 
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do Congresso e que os pagamentos ao CiFEFiL já podem ser feitos 
diretamente na conta número 13336-1, Agência 0658 do Banco do 
Brasil, Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos. O 
Prof. Álvaro Alfredo Bragança perguntou ao Prof. José Pereira por-
que tinha fundido as duas comissões do Congresso (organizadora e 
executiva) em uma só, pois lhe parecia que havia ambiguidade. O 
Prof. José Pereira esclareceu o motivo informando que essa divisão 
não se tinha mostrado necessária no passado por isso achara por bem 
não especificar. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança disse que não gos-
taria de permanecer no departamento de Relações Públicas e o Prof. 
José Pereira esclareceu que tanto o Prof. Álvaro Alfredo Bragança 
como o Prof. Afrânio Garcia deveriam permanecer em seus cargos 
até a realização da eleição da Diretoria do CiFEFiL, a ser realizada 
no dia trinta de agosto próximo, após o encerramento do VI Con-
gresso. A Profa. Ilma Nogueira lembrou que necessitava de alguns 
dados dos conferencistas para poder anunciá-los. A seguir foi sugeri-
do que se colocasse na página da internet a ficha de inscrição do 
Congresso num lugar mais visível e que se comunicasse que quem 
não desejasse certificado teria entrada franca no VI Congresso. O 
Prof. Álvaro Alfredo Bragança encarregou-se do controle de distri-
buição dos cartazes e prospectos nas faculdades de letras e em outros 
centros de ensino. Este material foi distribuído aos presentes pelo 
Prof. José Pereira. Os professores Nataniel dos Santos Gomes e Vito 
César de Oliveira Manzolillo são os responsáveis pela publicação da 
Revista Philologus e por todas as publicações do VI Congresso. Du-
rante a realização do Congresso, as publicações estarão disponíveis 
para venda. O Prof. Amós Coêlho mostrou os cheques da conta do 
CiFEFiL e informou que a conta não pode ficar inativa por mais de 
noventa dias. A conta do CiFEFiL ficou desbloqueada para permitir 
o acesso em quatro computadores, apenas para consulta e garantia do 
controle. O Prof. Amós Coêlho aconselhou ao Prof. José Pereira a ir 
ao Banco do Brasil para pegar o cartão e um programa para a inter-
net. Ficou acertado que a Vice-Presidente do CiFEFiL, Profa. Maria 
Lúcia Mexias Simon substituirá o Diretor-Presidente, José Pereira da 
Silva, durante a realização do VI Congresso, quando for necessário. 
A recepção administrativa estará a cargo da Profa. Cristina Alves de 
Brito, que será auxiliada e/ou substituída, se necessário, pela Profa. 
Aileda de Mattos Oliveira; e as professoras Ilma Nogueira e Flávia 
da Silva, da Comissão de Apoio, são as responsáveis por todas as 
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funções que envolvem material, inclusive o coquetel. A elas compete 
providenciar gravador, retroprojetor, fotografias, colocação de carta-
zes e outras atividades relacionadas com a Diretoria da Faculdade, 
até inteirar-se e comunicar possíveis modificações da programação. 
Podem recrutar bolsistas ou outros alunos para ajudá-las em suas ta-
refas. Estes alunos não pagam nada para participar. Também devem 
estabelecer contatos com os responsáveis pelo Laboratório de Idio-
mas do Instituto de Letras (LIDIL). Foi informado que estarão à, 
disposição do Congresso sete salas e um auditório. O auditório gran-
de não foi solicitado, mas ainda o será para a cerimônia de abertura. 
O Prof. José Pereira pretende tratar disso com a Diretoria do Instituto 
de Letras. Foi proposta a realização de minicursos em apenas um dia, 
com quatro horas de duração. Combinou-se que quem quisesse parti-
cipar somente de minicurso e não se quisesse inscrever no Congres-
so, receberia apenas uma declaração de ter assistido ao minicurso, 
mas não o certificado de participação. Os minicursos só serão reali-
zados na segunda-feira, dia vinte e seis de agosto. O Prof. José Perei-
ra informou que o apoio das outras entidades acadêmicas é apenas 
moral. O Congresso tem que ser realizado com os recursos gerados 
pelo próprio congresso. A apresentação e publicação de cada traba-
lho implicam o pagamento de R$ 40,00 (quarenta reais). Depois des-
ses esclarecimentos, o Prof. Amós Coêlho e o Prof. José Pereira re-
partiram os cheques do talonário do Banco do Brasil, ficando os de 
número 85001 a 85008 com o Prof. Amós Coelho e os de número 
85009 a 85020 com o Prof. José Pereira. Como ninguém mais qui-
sesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira da 
Silva, deu por encerrada a reunião às doze horas e quarenta e cinco 
minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redi-
gi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes. 

Rio de Janeiro, dezesseis de março de dois mil e dois. 


