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ATA DA REUNIÃO DE 14 DE MAIO DE 2005 

 

Aos quatorze dias do mês de maio de 2005, reuniram-se às 
10:30 h, na residência do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense 
de Estudos Filológicos e Linguísticos, Professor José Pereira da Sil-
va, os Professores Álvaro Bragança Junior, Delia Cambeiro, José Pe-
reira da Silva e Vito César de Oliveira Manzolillo. O Segundo-
Secretário, Professor Álvaro Bragança Júnior, procedeu à leitura da 
Ata da reunião anterior, que, após lida e discutida, foi aprovada por 
todos os presentes. Dando-se continuidade, fez-se a apresentação do 
próximo número da revista Philologus, cujos artigos correspondentes 
ao mês de agosto 2005, número 32, foram apresentados aos professo-
res, pelo Diretor-Presidente. Por sugestão do Diretor Financeiro, Pro-
fessor Vito de O. Manzolillo, já deveria ser escolhido, durante a reu-
nião, o terceiro entrevistado da Revista Philologus. Por sugestão do 
Professor José Pereira da Silva, deveria ser o Professor Emmanoel 
Macedo Tavares, nome aprovado por todos. Em seguida, procedeu-
se ao relato dos preparativos do IX Congresso Nacional de Filologia 
e Linguística, a ter lugar no Instituto de Letras da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, de 22 a 27 de agosto de 2005. Informou o 
Diretor–Presidente, José Pereira da Silva, já estarem fechadas as ins-
crições para Mesas-Redondas e para Conferências, no entanto, acei-
tam-se ainda inscrições para Comunicações e Pôsteres, até 31 de 
maio, data limite para qualquer outra participação. Ele também en-
tregou, nesse momento, as camisetas de propaganda do evento, aos 
participantes da reunião. Assinalou, porém, que apenas os alunos do 
IL, participantes da Comissão de Apoio do CNFL, não pagarão pelas 
camisetas e as mesmas deverão estar circulando, de preferência uma 
ou duas semanas antes do Congresso, para boa propaganda do Con-
gresso. Além disso, firmou o citado Professor, tal grupo de apoio terá 
ainda ajuda nas refeições. Os alunos da graduação, mesmo os não 
colaboradores, não pagam a inscrição no evento, será cobrado apenas 
o material impresso. Também não recebem a pasta com material, 
mas o certificado é garantido, mediante 40 horas de comparecimento 
efetivo nos trabalhos. A entrada, segue a norma usual, concedendo o 
direito à entrada no recinto das palestras, conferências e mesas-
redondas, a qualquer outra pessoa. Estabeleceu-se que membros da 
Direção do CiFEFiL terão reuniões para instrução da Comissão de 
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Apoio. Em continuidade aos comentários e preparativos do IX 
CNFL, o Diretor-Presidente, Professor José Pereira da Silva, mos-
trou os símbolos constantes do logotipo das camisetas do Congresso, 
quais sejam, o círculo vermelho, as iniciais do CNFL, a vela, o nome 
do círculo, a flor de bananeira, a folha de papel e, finalmente, a pena. 
Ainda em relação ao Congresso, o Professor José Pereira da Silva a-
firmou ter solicitado espaço IL/UERJ: no hall do bloco F, para uma 
exposição de material bibliográfico, contando com a participação de 
livreiros, e no dos elevadores, para uma apresentação de pôsteres, 
agendada para a terça e quinta-feira. Também serão providenciados 
um (01) datashow e uma (01) linha telefônica exclusiva para o even-
to. A seguir, o professor José Pereira da Silva propôs que se indicas-
sem nomes que, de fato, possam comparecer às reuniões, a cada 45 
dias, realizadas no sábado, das 09:00 h às 12:00 h. Em assuntos ge-
rais, discorreu-se sobre a 4a Jornada Nacional de Filologia, conside-
rada um sucesso; sobre o Encontro Nacional com a Filologia, impos-
sível de acontecer tanto na Academia Brasileira de Letras, pois os di-
as de apresentação ficariam quebrados, como no Liceu Literário Por-
tuguês, que, demorou e negou seu espaço. A proposta do Professor 
José Pereira da Silva foi de dividirem-se as Jornadas em mais de uma 
Faculdade, devendo ocorrer, de preferência, no turno em que há os 
cursos nas Instituições onde será organizada a Jornada. Após o Dire-
tor-Presidente, Professor José Pereira da Silva, assinalar a data de 6 a 
10 de junho para a realização do 3o Congresso da Pós-Graduação em 
Língua Portuguesa, na UERJ/ São Gonçalo, e o Segundo-Secretário, 
Professor Álvaro Bragança Júnior, lembrar que, em Londrina, de 6 a 
8 de julho acontecerá o Encontro da ABREM (Associação Brasileira 
de Estudos Medievais), encerrou-se a reunião, às 12h20min, da qual 
lavrei a presente Ata, assinada por mim, Delia Cambeiro, Primeiro-
Secretário, e pelos demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 16 de 
maio de mil, dois mil e cinco. 


