
de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 229 

ATA DA REUNIÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2005 

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2005, reuniram-se às 
09:30 h, em caráter ordinário, na residência do Diretor-Presidente do 
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, Professor 
José Pereira da Silva, os seguintes Professores componentes da Dire-
toria do CiFEFil: Delia Cambeiro, José Pereira da Silva Maria Lúcia 
Mexias-Simon e Valdênia Teixeira Oliveira Pinto. Antes de discuti-
rem-se os temas propostos, falou-se sobre os problemas de reuniões 
aos sábados, momento em que o Prof. José Pereira propôs mudança 
do horário matutino para o vespertino ou para os domingos. Os pre-
sentes, depois de demonstrarem pontos mais problemáticos ainda 
com reuniões à tarde ou aos domingos, acharam melhor continuarem 
as sábados pela manhã os encontros da diretoria do CiFEFil. No 
momento, foi marcada a próxima reunião para o dia 26 de novem-
bro. Seguindo o plano de discussão, o Diretor-Presidente diz ser ne-
cessário completar o quadro da Diretoria, pois o Prof. Alfredo Maci-
eira não apresenta melhoras de saúde, marcando uma carência na 
função de Vice-Diretor financeiro. A pessoa a convidada deverá en-
trar em contato com o Prof. Pereira e após o(s) nome(s) apresenta-
do(s) será(ão) posto(s) em votação. Aproveitou o mesmo Professor 
para falar a respeito de ser o único a tomar para si todos os encargos, 
precisando implantar-se uma política em que Direção e Vice-
Direção assumam o que for preciso para o Círculo. Em seguida, tra-
taram-se dos temas propostos para a pauta de reunião. Iniciou-se pe-
la discussão de fatos, de elementos que devem ser repensados para o 
próximo congresso: durante o evento, surgiram opiniões de que as-
suntos desenvolvidos, no IX Congresso, tivessem continuidade, sob 
a forma de Conferências. Tal proposta foi sugerida pelas Professoras 
Nely de Medeiros Carvalho, da Universidade Federal de Pernambu-
co, e Leonor Lopes Fávero, da Universidade de São Paulo, que já se 
interessaram a ser conferencistas. O Professor Pereira manifestou 
seu acordo com a proposição dessas duas Professoras, enfatizando a 
capacidade de ambas para a função. Prosseguiu-se a reunião com a 
declaração do Diretor–Presidente do CiFEFil, de que o Círculo tem a 
previsão de terminar o ano com caixa entre 10 a 12.000,00 Reais, 
quantia suficiente para os encargos de publicação e hospedagem da 
página. Explicou, na ocasião, que entre 6 a 7000,00 seriam para pu-
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blicações e, no máximo, 2.000,00 para hospedagem, que é paga anu-
almente. O Professor Pereira lembrou, ainda, o problema dos sócios 
em dívida com o Círculo e que devam ser contatados por carta, pela 
Diretoria financeira. Dando sequência à reunião, ainda o Diretor-
Presidente do Círculo referiu-se aos Anais do Congresso, afirmando 
que talvez ultrapassem os 15 volumes, já que há 200 trabalhos, a-
proximadamente, para publicação, por isso, não seria recomendável 
que se sejam publicados em 10 volumes, pois ficaria bem mais difí-
cil seu manuseio, pelo número de páginas previstas. Acrescentou 
que, previamente, já saíram os livros de Resumos, Mini e os 3 volu-
mes de Primeiros Trabalhos. Comentou que, a cada ano, aumentam 
os artigos a constar desse volume, acentuando já estarem na internet 
os cinco primeiros volumes de (?) e o primeiro volume de Resumos 
e Programação fazem parte do Almanaque CiFEFil 2004. Foi anun-
ciada a organização de uma coleção intitulada Letras e Religião, 
com temas bastante variados. A coleção está sob a responsabilidade 
dos Professores José Pereira da Silva, Paulo José Benício, da Uni-
versidade Mackenzie, e Cleide Emília Faye Pedrosa, da Universida-
de Federal de Alagoas, estes últimos já especialistas na área. Tam-
bém o Professor Pereira anuncia que a Revista Philologus sairá an-
tecipadamente em outubro, pois já consta com quantidade suficiente 
de artigos até para o próximo número. Abriu-se a discussão sobre os 
Minicursos: perguntou-se se no que diz respeito à frequência, o ho-
rário de almoço seria conveniente, colocando-se a necessidade de 
uma rediscussão do assunto. Foi levantada a ideia, pelo Professor 
Pereira, de que alguns sejam transformados em cursos de 2 horas au-
la e, em seguida, abriu outro tema já debatido em outras reuniões: o 
uso do datashow durante os congressos. Todos foram unânimes em 
afirmar a necessidade de que se reserve com antecedência o aparelho 
e acrescentou o Diretor-Presidente: quem desejar utilizá-lo precisará 
levar seu computador portátil. Sua reflexão é de que não é aconse-
lhável voltar atrás com o que se avançou, por isso, não se deve eli-
minar o uso do material, apenas precisa ser racionalizado, a fim de 
que, insistiu, não se perca o que se ganhou até o presente momento. 
Seguiu-se outra sugestão do Professor Pereira no que tange ao as-
sunto datashow: tal meio será liberado para trabalhos em que haja 
necessidade de projetarem-se imagem e som, não para apresentação 
de textos, gráficos, nem de mapas. Tudo isso se faz muito bem por 
meio de retroprojetor. Em prosseguimento, a Professora Valdênia re-
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feriu-se aos problemas referentes ao coquetel, causados pela ausên-
cia de pessoas do apoio. Professor Pereira sugeriu que se aumente a 
margem de segurança, quanto ao número de pessoas, para que isso 
não se repita, porém, no cômpito geral, todos os presentes estavam 
de acordo quanto ao sucesso do evento. Em especial, foi ressaltado, 
por todos os participantes da reunião, que o ponto a ser valorizado é 
de serem publicados todos os trabalhos e, além disso, quando da a-
bertura do congresso, já se encontram volumes de Primeiros Traba-
lhos, fato bem difícil em outros eventos, e apenas três deles não po-
dem ser publicados por falhas técnicas. Os diplomas, lembra o Dire-
tor-Presidente, devem ser buscados no Centro Filológico, na UERJ, 
e os que moram fora do Rio de Janeiro hão de recebê-los pelo reem-
bolso postal. A seguir, aos membros da Diretoria foram pedidas su-
gestões de nomes para a medalha Isidoro de Sevilha, de destaque do 
ano em Linguística e Filologia. Nem membros da Diretoria, nem os 
três já condecorados, a saber, Bruno Bassetto, João Bortolanza e E-
vanildo Bechara poderão mais ser indicados. Na ocasião, sugeriram-
se dois nomes: Emmanuel Maria da Santíssima Trindade José dos 
Santos, pela Professora Maria Lúcia Mexias-Simon, e Flora Simo-
netti, pela Professora Delia Cambeiro. Após a indicação desse no-
mes, encerrou-se a reunião, às 13:00 h, da qual lavrei a presente Ata, 
assinada por mim, Delia Cambeiro, Primeira-Secretária do Círculo, e 
pelos demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 
dois mil e cinco. 


