de sua fundação até novembro de 2008
ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA
REUNIÃO E XTRAORDINÁRIA DO CIFEFI L

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e três, 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 (CiFEFiL). O
Diretor-Presidente da entidade convocou esta reunião extraordinária
com a finalidade principal de tratar da organização do VII Congresso
Nacional de Linguística e Filologia (VII CNLF), a ser realizado no
Instituto de Letras da UERJ, nos dias vinte e cinco a vinte e nove
(25-29) do mês de agosto deste ano. Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Cristina Alves de Brito, Vito Pereira Manzolillo, Álvaro Alfredo Bragança Júnior e Alfredo Maceira Rodríguez. Às nove horas, o Diretor-Presidente deu por iniciada a reunião,
solicitando à Profa. Cristina Alves de Brito que procedesse à leitura
da Ata da Sexagésima Terceira Reunião, que foi aprovada com uma
pequena ressalva. Onde se lê: atividades e publicações dos membros
do CiFEFiL, leia-se: atividades e publicações do CiFEFiL, o que foi
feito na ata da Sexagésima Quarta Reunião, que ainda estava em rascunho. A Profa. Cristina Alves de Brito levou o Livro de Atas por
exigência do Banco do Brasil para poder movimentar a conta do CiFEFiL, visto que atualmente ela é a Diretora Financeira da Entidade.
A seguir, o Prof. José Pereira da Silva distribuiu um folheto provisório do VII CNLF, comentou o projeto do Congresso e propôs algumas pessoas para determinadas funções, apontando dificuldades que
poderiam surgir e a melhor maneira de contorná-las, tendo em vista a
experiência de congressos anteriores. Foi comentada a importância
do apoio acadêmico da Academia Brasileira de Filologia porque facilita a divulgação do Congresso. Concordou-se em que os professores que apresentarem minicursos devem entregar o material em tempo para poder ser impresso e entregue aos alunos. Os alunos que desejarem apenas fazer o minicurso pagarão vinte reais (R$ 20,00) e
receberão o Livro dos Minicursos com o conteúdo de todos os minicursos oferecidos. O oferecimento de minicursos só será possível até
o final de março e o envio dos textos dos mesmos até o dia quinze
(15) de maio, sendo esta data improrrogável. Quanto às palestras, resolveu-se que ocorressem duas ou três por dia, com a duração de
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trinta minutos cada, enquanto as comunicações têm o tempo limitado
a vinte minutos. As conferências terão tempo limitado a cinquenta
minutos e serão proferidas duas por dia, no entanto resolveu-se que
no dia da abertura (segunda-feira), as conferências serão substituídas
por uma mesa-redonda sobre Gladstone Chaves de Melo, composta
por famosos debatedores que já demonstraram profundo conhecimento da obra do homenageado. A anuidade do CiFEFiL para o ano
de dois mil e três permanecerá com o valor do ano anterior: quarenta
reais (R$ 40,00). A seguir passou-se a indicação de nomes para serem convidados para conferencistas. Foram indicados oito professores para conferencistas e outros sete para suplentes, que são os seguintes: 1 Bruno Fregni Bassetto; 2 Antônio Martins de Araújo; 3
Horácio França Rolim de Freitas; 4 Helênio Fonseca de Oliveira; 5
José Lemos Monteiro; 6 Luís Antônio Marcuschi; 7 Agostinho Dias
Carneiro; 8 Nelly Medeiros de Carvalho; 9 Carlos Alberto Faraco;
10 Francisco Cardoso Gomes de Matos; 11 Ricardo Stavola Cavaliere; 12 Maria Carlota Amaral Paixão Rosa; 13 José Carlos Azeredo;
14 Aryon Dall'Igna Rodrigues e 15 Mauro Salles Villar, nesta ordem. . Feita a relação e aprovada por todos os presentes, o DiretorPresidente, Prof. José Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião e,
eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata,
que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente.
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