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ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dois, às 
dezessete horas e trinta minutos realizou-se, como estava programa-
do, na sala 124 do Instituto de Letras da UERJ, a reunião dos profes-
sores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lin-
guísticos (CiFEFiL), com a finalidade de fazer uma rápida avaliação 
do VI Congresso Nacional de Linguística e Filologia, que se acabava 
de encerrar, assim como de proceder à eleição da Diretoria do Círcu-
lo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL) para 
o biênio 2003-2004. Estavam presentes os professores membros do 
CiFEFiL, José Pereira da Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, Cristina 
Alves de Brito, Vito César de Oliveira Manzolillo, Álvaro Alfredo 
Bragança Júnior, Afrânio da Silva Garcia, Ilma Nogueira Motta, Jo-
seph Ildefonso de Araújo e Alfredo Maceira Rodríguez. Abrindo a 
reunião, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Sil-
va, solicitou aos membros presentes que dessem sua impressão sobre 
o VI Congresso em apenas dois minutos, visto que uma avaliação 
mais aprofundada teria lugar na próxima reunião ordinária da entida-
de, no dia quatorze do corrente. Todos os presentes se manifestaram 
favoravelmente, enfatizando a melhora que se vem observando de 
ano para ano. Foram elogiadas as pessoas que participaram mais ati-
vamente da organização e bom andamento das atividades, referindo-
se, principalmente, aos membros da Comissão de Apoio. A seguir, 
passou-se à realização da eleição. A única chapa apresentada foi a do 
Prof. José Pereira da Silva, quem fez um breve resumo das qualida-
des de cada um dos componentes e justificou sua inclusão na chapa. 
Em geral houve concordância a respeito de cada uma das escolhas, 
mas o Prof. Afrânio da Silva Garcia, por não formar parte da chapa, 
discordou, tentando justificar que ele deveria estar incluído. Depois 
de um longo debate sem solução, o Prof. Álvaro Alfredo Bragança 
Júnior declarou que não tinha interesse especial em permanecer na 
Direção, mesmo porque não poderia ser muito assíduo em vista das 
muitas atividades profissionais que o ocupavam. Em vista disso, o 
Prof. Afrânio da Silva Garcia propôs que fosse adiada a realização da 
eleição para o próximo dia quatorze, porque não havia quorum para a 
eleição ter validade. Ademais, ele não concordava com que as reuni-
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Não havendo mais assuntos a tratar nem quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira 
da Silva, deu por encerrada a reunião, às vinte horas e quinze minu-
tos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi es-
ta Ata que vai assinada pelos membros presentes. 


