ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA SEXAGÉSIMA NONA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CI FEFIL

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e três,
às nove horas, 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 Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Cristina Alves de Brito, Ruy Magalhães de Araujo,
Vito César Manzolillo, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Valdênia
Teixeira de Oliveira Pinto, Maria Lúcia Mexias Simon e Alfredo
Maceira Rodríguez. O Prof. José Pereira da Silva respondeu algumas
perguntas individuais dos presentes e, às nove horas e vinte minutos,
deu por iniciada a reunião, solicitando ao Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. A
ata foi lida e discutida pelos presentes, os quais concordaram em incluir nela algumas palavras para esclarecer melhor o sentido de um
parágrafo, o que podia ser feito facilmente por estar ainda em rascunho. A seguir, a Profa. Cristina Alves de Brito propôs que no VII
Congresso Nacional de Linguística e Filologia (VII CNLF) se cobrasse um preço mais baixo (dez reais – R$ 10,00) aos alunos de
graduação, os quais receberiam somente um certificado de frequência. O Prof. José Pereira da Silva referiu-se aos preparativos para o
VII CNLF: custo do material, número de inscrições, etc. Explicou
que o prazo de inscrições para a apresentação de trabalhos tinha-se
encerrado no dia anterior (dia treze de junho) e que o número de trabalhos inscritos era maior do que o número de pessoas, porque algumas apresentarão mais de um trabalho. A Profa. Cristina Alves de
Brito informou sobre as pesquisas que ela tinha feito a respeito de livreiros que exporiam no Congresso, fornecimento de café, etc. assim
como seus contatos com o funcionário Jorge sobre disponibilidade
de salas, de projetores e outros dispositivos didáticos. A seguir, o
Prof. José Pereira da Silva perguntou pelo painel e sugeriu como este
poderia ser feito. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior disse que
ia mandar por e-mail para o Prof. José Pereira da Silva o resultado de
sua pesquisa sobre as possibilidades da elaboração do painel. O Prof.
José Pereira da Silva acrescentou que ele próprio também ia pesquisar sobre o assunto. A Prof. Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto adu186
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de sua fundação até novembro de 2008
ziu que também poderia pesquisar, se for orientada sobre isso. Em
continuação, o Prof. José Pereira da Silva comentou com a Profa.
Cristina Alves de Brito sobre as dificuldades encontradas no Banco
do Brasil para atualizar os nomes dos membros da Diretoria que ser
CiFEFiL. Explicou-lhe também que quem quiser publicar trabalho
no Congresso terá de pagar a ela ou à Profa. Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto a importância estipulada até o dia trinta do corrente mês
de junho, podendo os interessados entrar em contato com alguma delas por telefone. Informou também aos presentes que ele tinha passado para a sua conta bancária pessoal um cheque da conta do CiFEFiL
para fazer frente a algumas despesas do Congresso, mas que ainda
faltava pagar a mensalidade da Secretária, de trezentos reais (R$
300,00). Disse que até a data havia trezentos e oitenta (380) participantes inscritos, alguns só para assistir. Os que trabalham no Congresso, assim como os da Comissão de Apoio, os que vão apresentar
conferências estão isentos do pagamento da inscrição. Os estrangeiros ou pessoas que vivem fora do país não precisarão pagar antecipadamente suas inscrições. Continuando ainda, o Prof. José Pereira
da Silva opinou que a divulgação, a partir de agora, terá de ser feita
principalmente tendo em vistas os alunos. Nas faculdades particulares essa divulgação devia ser feita até o fim de junho, devido às férias escolares. Nas faculdades públicas não haverá férias nesse período, devido à greve recente. A respeito de publicações informou que
só faltam dois volumes das Atas do VI Congresso Nacional de Linguística e Filologia (VI CNLF). Os números quinto (5o) e sexto (6o)
já estão prontos e o sétimo (7o) está no prelo, faltando apenas o oitavo (8o) e o nono (9o). Mostrou o sexto (6o) aos presentes. A seguir
distribuiu o número vinte e quatro (24) da Revista Philologus e disse
que os números vinte e cinco (25) e vinte já estavam em andamento
e que seriam distribuídos antes do Congresso e que o número vinte e
seis (26) esperava que ficasse pronto ainda para poder ser distribuído
nesse evento. Continuando, tratou-se do coquetel de encerramento do
Congresso e da possibilidade de oferecer café ou outro tipo de bebidas e comidas durante a realização do mesmo. Os professores Álvaro
Alfredo Bragança Júnior e Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto ficaram encarregados de cuidar desse assunto. A próxima Reunião Ordinária do CiFEFiL ficou marcada para o dia nove de agosto vindouro,
à mesma hora e no mesmo local. Como não havia mais assuntos para
discutir nem mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Prof. José
José Pereira da Silva (org)
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Pereira da Silva deu por encerrada a reunião às doze horas e trinta
minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente.
Rio de Janeiro, quatorze de junho de dois mil e três.
Alfredo Maceira Rodríguez.
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