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ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dois, às 
dez horas, como estava programado, reuniram-se na residência do 
Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os pro-
fessores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 
Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pe-
reira da Silva, Nataniel dos Santos Gomes, Cláudia Márcia Monteiro 
da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Flávia da Silva Pires, 
Ilma Nogueira Motta, Cristina Alves de Brito, Amós Coêlho da Sil-
va, Maria Lúcia Mexias Simon e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez 
horas, o Prof. José Pereira da Silva deu por iniciada a reunião, pro-
pondo que fosse considerada reunião extraordinária porque nela só 
se trataria de assuntos relacionados com a realização do Sexto Con-
gresso Nacional de Linguística e Filologia (VI CNLF), a ser realiza-
do no Instituto de Letras da UERJ, nos dias vinte e seis a trinta do 
próximo mês de agosto. Por se tratar de reunião extraordinária, não 
foi lida a ata da reunião ordinária anterior, ficando para a próxima 
reunião ordinária. O Prof. José Pereira informou que todos os confe-
rencistas convidados para o Congresso já tinham confirmado sua 
presença, ficando, no entanto, um conferencista disponível para o ca-
so de algum não poder comparecer. Informou, porém, que se tratava 
do professor Cidmar Teodoro Paes, pessoa altamente qualificada. In-
formou também que ainda havia algumas vagas nas mesas-redondas 
e que ele tomara a liberdade de acrescentar alguns nomes a algumas 
mesas como a do Prof. Amós Coêlho e a do Prof. Ruy Magalhães, 
assim como tinha incluído dois estagiários à sua mesa. Continuando 
na exposição, explicou que havia mais inscritos para apresentar tra-
balhos do que salas disponíveis, pelo que estava tentando conseguir 
mais salas, mas que isso depende da boa vontade de alguns funcioná-
rios da UERJ, do horário e de outros fatores. Referindo-se à progra-
mação, disse que ainda há muitos problemas. A programação provi-
sória está disponível na internet, no domínio 
www.filologia.org.br/vicnlf, no item Programação, e está sendo 
completada e atualizada diariamente. No dia vinte e seis (segunda-
feira), ocorre também o aniversário da Academia Brasileira de Filo-
logia, entidade que muito apóia o Congresso. Esta entidade realizará, 
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à tarde, uma sessão solene à que estão convidados os participantes do 
Congresso. As professoras Ilma Nogueira e Flávia da Silva informa-
ram que estavam a seu cargo vários serviços de atendimento aos 
congressistas. O Prof. José Pereira especificou algumas das tarefas 
dos membros da Comissão Organizadora: As Relações Públicas es-
tão a cargo dos professores Afrânio da Silva Garcia e Álvaro Alfredo 
Bragança Júnior, sendo que este último estava indicado para diálogos 
com pessoas relacionadas com o Congresso, imprensa, lançamento 
de livros e outras publicações. Seguindo com as informações, o Prof. 
José Pereira disse que o CiFEFiL vai lançar o número 23 da Revista 
Philologus, o número 3 da revista SOLETRAS, assim como onze (11) 
cadernos correspondentes às Atas do Quinto Congresso Nacional de 
Linguística e Filologia (V CNLF), realizado no ano passado, assim 
como o Almanaque CiFEFiL 2001, em CD-ROM. Nele também será 
publicado o Livro de Resumos e Programação. Combinou-se que o 
preço deste CD-ROM permanecesse em quinze reais (R$ 15,00). 
Também será publicado em CD-ROM um códice da Coleção Celso 
Cunha, que contém poesia de Gregório de Mattos. O lançamento de 
livros ocorrerá no dia vinte e seis (segunda-feira). Ainda não estão 
confirmados todos os lançamentos, mas serão mais de dez. O materi-
al produzido pelo Círculo (livros, revistas, CD-ROM) será vendido 
numa banca a cargo do CiFEFiL, sob a responsabilidade da Secretá-
ria Silvia Avelar. Até o momento há mais de trezentas pessoas inscri-
tas, quase todas para apresentar trabalhos. Haverá duas conferências 
por dia e três palestras, exceto no último dia, em que estas não ocor-
rerão. Entre as comunicações e as palestras haverá um intervalo de 
meia hora. No último dia (sexta-feira), haverá um coquetel de encer-
ramento, antes da eleição da Diretoria do CiFEFiL. Esta eleição terá 
início às dezessete horas e trinta minutos. O Prof. José Pereira entre-
gou à Profa. Cláudia Márcia Monteiro a primeira versão do Livro de 
Resumos para que ela faça a primeira revisão. Também indicou o 
Prof. Amós Coêlho da Silva e o Prof. Nataniel dos Santos Gomes pa-
ra verificarem a programação. Eles vão receber o esboço da progra-
mação por correio para conferi-las. Não havendo mais assuntos para 
tratar, a próxima reunião ordinária ficou para o dia dez de agosto e 
uma reunião da Comissão de Apoio para o dia dezessete, no mesmo 
lugar e hora. Às doze horas e dez minutos, o Diretor-Presidente, José 
Pereira da Silva encerrou a reunião e eu, Primeiro Secretário, Alfre-
do Maceira Rodríguez, redigi esta Ata, que vai assinada pelos mem-
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bros presentes. 

Rio de Janeiro, seis de julho de dois mil e dois. 


