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ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dez dias de agosto do ano de dois mil e dois, às dez ho-
ras, como estava programado, reuniram-se na residência do Diretor-
Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os professores 
membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-
cos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pereira da Sil-
va, Aileda de Mattos Oliveira, Maria Lúcia Mexias Simon, Cristina 
Alves de Brito, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Vito César de Oli-
veira Manzolillo, Afrânio da Silva Garcia, Ilma Nogueira Motta e 
Alfredo Maceira Rodríguez. Antes de começar a reunião, o Prof. Jo-
sé Pereira deu atenção individual aos membros (inscrições, recebi-
mento de pagamentos, etc.). Às dez horas e cinquenta minutos, de-
clarou aberta a reunião e procedeu-se à leitura das duas atas corres-
pondentes às duas últimas reuniões. A primeira ata foi lida pela Pro-
fa. Cristina Alves de Brito. Nessa ata foi constatado um erro no so-
brenome do Prof. Amós Coêlho da Silva (em lugar de da Silva esta-
va escrito de Oliveira). Concordou-se em fazer a correção e a ata foi 
aprovada. A segunda ata foi lida pelo Prof. Álvaro Alfredo Bragança 
Júnior. Esta ata também foi avaliada e aprovada pelos presentes. A 
seguir, o Prof. José Pereira da Silva informou que a administração do 
domínio do CiFEFil www.filologia.org.br havia sido paga à FAPESP 
para o ano de dois mil e dois. Feita essa comunicação, passou-se a 
tratar do Sexto Congresso Nacional de Linguística e Filologia (VI 
CNLF), visto ser esta a última reunião ordinária antes da realização 
do mesmo. Assim, informou-se que o Prof. Afrânio da Silva Garcia 
era o encarregado de prover o material para o coquetel, o Sr. Marcí-
lio Pereira estava encarregado do serviço de transporte e telefonia e a 
Secretária Sílvia Avelar, da venda de material do CiFEFiL, assim 
como da inscrição de novos sócios da entidade. Para este efeito foi 
proposta a elaboração de uma ficha onde constassem as vantagens 
dos associados: divulgação do currículo do associado na internet e 
em outros meios, recebimento de três números por ano da Revista 
Philologus, prioridade de publicação de artigos na referida revista, 
assim como sua versão na internet e em CD-ROM, participação nos 
eventos do CiFEFiL, etc. sempre que o associado estiver em dia com 
a correspondente anuidade. A seguir, a Profa. Ilma Nogueira infor-
mou que na segunda-feira, dia vinte e seis, primeiro dia do Congres-
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so, haveria um concerto musical realizado por um famoso pianista, 
às quinze horas, e o mesmo espetáculo ocorreria na quarta-feira, a 
partir das dezoito horas. Informou também que ela e a Profa. Flávia 
da Silva Pires eram as responsáveis pelo coquetel de abertura da se-
gunda-feira e pelo de encerramento, na sexta-feira. As demais fun-
ções já estavam determinadas e confirmadas. A seguir fez-se uma li-
geira revisão de tudo o que havia sido discutido. O Prof. José Pereira 
convocou os presentes a apresentarem chapas para a eleição da Dire-
toria do CIFEFiL, no dia do encerramento do Congresso, como esta-
va programado. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da pala-
vra, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva deu 
por encerrada a reunião às treze horas e quinze minutos e eu, Alfredo 
Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai as-
sinada pelos membros presentes. 

Rio de Janeiro, dez de agosto de dois mil e dois. 


