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ATA DA SEPTUAGÉSIMA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CI FEFIL

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e
três, às dezoito horas, reuniram-se na sala 01 do Laboratório de Idiomas do Instituto de Letras da UERJ os participantes do VII Congresso Nacional de Linguística e Filologia (VII CNLF) que acabava
de ser encerrado. Estavam presentes os professores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL)
José Pereira da Silva, Cristina Alves de Brito, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Eliane Cunha Lopes, Ilma Nogueira Motta, Valdênia
Teixeira de Oliveira Pinto e Alfredo Maceira Rodríguez. Também se
achava presente a Profa. Jeanette Monteiro de Cnop, de Maringá, assim como os estagiários que tinham colaborado no Congresso: Rosângela Ferreira Neto, Giselle Nunes, Washington Lopes, Carlos Eduardo Soares da Cruz, Luciana Guedes e Jéssica Tavares. Também
participou da reunião o funcionário Jorge Luiz Mendonça, do Instituto de Letras da UERJ, que, devido a sua experiência em eventos desse tipo, deu sugestões valiosas para futuros eventos. A finalidade
dessa reunião foi a de avaliar o Congresso que se acabava de encerrar, com a intenção de melhorar nos próximos anos. O Prof. José Pereira da Silva solicitou a cada um dos presentes seu depoimento e opiniões a respeito do Congresso. A Profa. Jeanette Monteiro de Cnop
disse que achara tudo bom. A Profa. Eliana da Cunha Lopes disse
que o Congresso estivera mais bem organizado do que os dos anos
anteriores. O Prof. José Pereira da Silva referiu-se à conveniência do
bom uso dos aparelhos que fossem usados, lembrando-se sempre de
solicitar com antecedência o retroprojetor e não o deixar ligado. Sugeriu que se incentivasse o uso de multimídia, principalmente por
quem apresentasse programa em língua estrangeira. Disse que no
próximo Congresso haverá painéis disponíveis, porque são muito
produtivos. O estagiário Washington Lopes disse que deveria ser
modificada a organização da entrega do material aos participantes e a
Profa. Cristina Alves de Brito informou que isso seria mudado no
próximo ano. O funcionário Jorge sugeriu que se simplificasse a linguagem das informações, porque, às vezes, não era bem compreendida pelos que participavam pela primeira vez e até se poderiam assustar. O estagiário Washington Lopes concordou com a ideia. A
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respeito da participação dos estagiários houve várias opiniões. Concordou-se em que se deviam inscrever os que realmente ajudassem.
A Profa. Cristina Alves de Brito disse que faltara uma reunião com
os estagiários, um treinamento com a equipe, pelo que alguns estagiários não demonstravam interesse. A Profa. Valdênia Teixeira Oliveira Pinto disse que os monitores deveriam chegar na hora, para
tentar sempre manter o grupo. Este ano faltaram camisetas do Congresso: ou melhor, houve mais procura do que oferta. Concordou-se
em que só se deviam aceitar aqueles que estivessem dispostos a trabalhar. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior disse que o lançamento de livros precisava ser mais bem organizado. Também houve
sugestões sobre o tempo de apresentação oral dos trabalhos em sala,
visto que alguns apresentadores ultrapassavam seu limite de tempo.
Houve algumas sugestões, entre elas a da amostra de um papel ou
cartão ao palestrante, indicando-lhe que faltavam cinco minutos.
Constatou-se que o café e os biscoitos já estavam esgotados na quarta-feira e foi sugerido que nos horários de atividades nas salas, não
haveria necessidade de fornecê-los. A Profa. Cristina Alves de Brito
achou que tudo tinha corrido bem, em relação aos anos anteriores.
Todos os participantes demonstraram bom humor. O Prof. José Pereira da Silva fez os comentários finais. Animou os monitores a apresentar eventos em suas universidades, comunidades etc. para se acostumarem, pois eles serão os futuros organizadores deste e de outros
congressos e eventos semelhantes. Finalmente informou que o VIII
CNLF será realizado perto do final do mês de agosto do ano de dois
mil e quatro, declarando encerrada a reunião às dezenove horas e
cinquenta minutos, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada por mim e pelo DiretorPresidente
Rio de Janeiro, vinte e nove de agosto de dois mil e três.
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