de sua fundação até novembro de 2008
ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CI FEFIL

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatro,
às nove horas, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente do
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os professores membros do CiFEFiL. Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Alfredo
Maceira Rodríguez, Ilma Nogueira Motta, Vito César de Oliveira
Manzolillo, Maria Lúcia Mexias Simon, Amós Coêlho da Silva e Patricia Festini. O Diretor-Presidente declarou aberta a reunião, distribuindo a pauta correspondente. A professora Ilma Nogueira Motta
procedeu à leitura das atas das reuniões anteriores, que foram aprovadas pelos presentes, fazendo-se notar, a respeito da ata 76a, que o
número da Revista Philologus estará pronto para o mês de dezembro.
Enquanto à ata 77a, o Professor José Pereira da Silva referiu-se ao
fato de agressão, aclarando que não existiu tal, senão que foi um
problema de má interpretação (confusão de "entrada franca" com
"inscrição gratuita"). Disse que enviou um e-mail a todas as pessoas
envolvidas sem obter resposta alguma. A continuação, se fez a homologação da Diretoria eleita. Confirmaram-se os cargos eleitos,
mas com uma pequena mudança nos cargos de Primeiro e Segundo
Secretário. O professor Alfredo Maceira Rodríguez permanecerá no
cargo de Primeiro Secretário em função da redação de O Filólogo de
Plantão, mas mantendo as tarefas do Segundo Secretário assim como
Patricia Festini será a encarregada da redação das atas das reuniões.
O Professor Vito César de Oliveira Manzolillo também fez um reparo, aclarando que, se bem não é da sua preferência o trabalho da Revista, exercerá o cargo de Vice-Diretor da Revista Philologus fazendo entrevistas e falando com aqueles que enviam trabalhos. Marcouse como data de posse da Diretoria a próxima reunião do Círculo a
celebrar-se no dia 20 de novembro vindouro. Passou-se a seguir a realizar-se a reavaliação do VIII CNLF. A Professora Patricia Festini
referiu-se à pouca concorrência no lançamento de livros. Decidiu-se
que, para o próximo congresso, se preparará a apresentação com todos os interessados ao mesmo tempo no saguão, cancelando o coquetel. O Professor José Pereira da Silva fez menção a certas dificuldades com a administração do Instituto de Letras da UERJ, embora o
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Congresso seja de beneficio para muitos professores da instituição e
a página do CiFEFiL se ocupe da divulgação dos eventos da pósgraduação da UERJ. A Professora Ilma Nogueira Motta falou sobre a
necessidade de conservar o espaço físico da UERJ para a realização
dos congressos, pela ótima localização do prédio. Avaliar-se-á se existe alguma possibilidade de ficar na UERJ mas distanciando-se do
Instituto de Letras. A seguir o Professor José Pereira da Silva informou sobre a proposta da UNESA para a inclusão da VIII Semana
Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos dentro da Semana de
Letras da instituição. Como desse modo a SENEFIL fica diluída dentro do evento da UNESA, preferiu-se manter a ideia da semana padrão de duas palestras por dia. Porém, os presentes acharam interessante a participação de membros da Diretoria no evento. Os Professores José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez e Vito César
Oliveira Manzolillo serão palestrantes no mesmo. Continuando, escolheram-se os professores que serão entrevistados para a Revista
Philologus durante o ano de 2005. Os eleitos foram os Professores
Evanildo Bechara, José Lemos Monteiro e Bruno Fregni Bassetto. O
Professor Vito César de Oliveira Manzolillo referiu-se a necessidade
de estabelecer um primeiro contato telefônico para confirmar a entrevista. Comentaram-se também as normas para a publicação de artigos, já que os mesmos não devem superar as vinte páginas e recordou-se que é a Diretoria que decide a publicação ou não das contribuições. O Professor José Pereira da Silva informou que a Revista
Philologus está classificada na lista de Periódicos Qualis, avaliados
pela CAPES. Falou também do escasso cumprimento dos associados
com as anuidades. Só 61 associados, de um total de 247, estão em
dia com a Tesouraria, considerando-se os sete que são isentos. Referiu-se, por último, que a Medalha de Santo Isidoro ainda não foi feita, mas que se programaria um evento por volta do 4 de abril de 2005
para diplomar os agraciados.
Não havendo mais assuntos a serem discutidos nem quem
quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira
da Silva, deu por encerrada a reunião às treze horas e eu, Patricia
Festini, Segunda Secretária, redigi esta Ata que vai assinada por mim
e pelo Diretor-Presidente.
Rio de Janeiro, dois de outubro de dois mil e quatro.
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