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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e cinco, 
às onze horas, deu-se início à reunião do Círculo Fluminense de Es-
tudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), na residência do Diretor-
Presidente, Prof. José Pereira da Silva. Estavam presentes o Diretor-
Presidente e a Profa. Delia Cambeiro, Primeira-Secretária. Após a 
abertura da reunião, o Prof. José Pereira entregou à Primeira-
Secretária a pauta correspondente, mas, antes da discussão dos pon-
tos ali propostos, fez comentários a respeito tanto das faltas nas reu-
niões, como também da correspondência pela internet e por telefone, 
declarando que não têm atingido seus objetivos práticos, qual seja, o 
de convocar os associados para as reuniões do grupo. Iniciou-se, en-
tão, a leitura da Ata anterior, seguiram-se os debates sobre assuntos 
específicos para aquela reunião. Primeiramente o Prof. Pereira tratou 
da divulgação do CiFEFiL. Afirmou que, através de suas publicações 
impressas e virtuais, a difusão do Círculo continua crescendo, já a-
tinge os Estados de São Paulo e Santa Catarina, de onde vieram soli-
citações de direitos, para publicarem-se dois trabalhos em livros di-
dáticos. Além desses estados brasileiros, também os Estados–
Unidos, que mantém a Revista Philologus na Biblioteca do Congres-
so, pediram autorização para publicar um trabalho num livro didático 
de uma universidade. Também se receberam correspondência da Su-
íça – através de trabalhos do Prof Álvaro Bragança, Segundo-
Secretário – além da Inglaterra, que nos mandou um livro sobre Lite-
ratura Medieval, certamente pelo mesmo motivo. A divulgação do 
CiFEFiL foi comentada, ainda, sob o ponto de vista das visitas ao 
domínio, pois, desde agosto, tem-se ultrapassado mensalmente a casa 
dos cem mil visitantes por mês, com alguma possibilidade de se a-
tingir um milhão no ano todo. Os pontos positivos do CiFEFiL fize-
ram-se notar no setor financeiro, pelo fato de o Círculo ter entrado 
no ano de 2005 com uma dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 
sair com um saldo que deve ser superior a essa quantia, apesar de ter 
de publicar além do que foi publicado no ano anterior. Segundo seu 
Diretor-Presidente, hoje, o Círculo tem, em caixa, entre R$ 10 e 
12.000,00 (dez e doze mil reais) porém, com as publicações que res-
tam fazer, não se gastam R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acrescentou 
o Diretor-Presidente, com certeza, deverá sobrar quantia equivalente 
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a esta. Nota-se, pois, uma nítida vantagem quanto ao desempenho de 
2004. O Congresso e as publicações têm, de fato, mantido tal provei-
to nas finanças, não propriamente pela atuação da equipe financeira. 
Quanto às publicações esclareceu o Prof. Pereira que se atingiu a ci-
fra de 100 (cem) tomos, no mês de agosto, ele acentuou, na ocasião, 
o fato de publicar-se um mês antes do previsto o terceiro número da 
revista deste ano, além de 9 (nove) tomos das Atas do IX CNLF esta-
rem impressos e o décimo já preparado, com a esperança de ser tudo 
publicado até o fim do ano. Passou-se, a seguir, ao planejamento pa-
ra o ano de 2006. As metas são as seguintes: preparação do X CNLF, 
com a respectiva reserva de espaço e indicação de 8 conferencistas a 
serem convidados, com a proposta de inclusão das professoras Leo-
nor Lopes Fávero e Nelly Medeiros de Carvalho; Jornada Nacional 
de Filologia, no dia 4 de abril de 2006, quando se condecoram algu-
mas personalidades com a medalha Isidoro de Sevilha; participação 
na I Semana de Filologia da USP, de 3 a 7 de abril, sendo no dia 5 a 
conferência do Prof. Pereira; agenda das reuniões ordinárias de 2006; 
complementação do quadro da diretoria do Círculo e assuntos gerais. 
Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Diretor-Presidente, 
Professor Doutor José Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião, 
às doze horas e dez minutos e eu, Delia Cambeiro, Primeira-
Secretária, redigi esta Ata, que vai assinada pelos outros professores 
presentes à reunião.  


