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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Ata da reunião ordinária do Círculo Fluminense de Estudos 
Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), ocorrida em 29 de setembro de 
2006, às 10h00min, no Instituto de Letras da UERJ. Estavam presen-
tes, além do Presidente Prof. José Pereira da Silva, os seguintes Pro-
fessores Diretores: Amós Coêlho da Silva, Carmem Praxedes, Delia 
Cambeiro, José Mario Botelho. Pelo fato de a Primeira Secretária, 
Delia Cambeiro, não ter podido fazer a impressão da Ata anterior, i-
niciaram-se as discussões pela demanda dos dados pessoais comple-
tos dos futuros componentes da diretoria eleita na última reunião, 
pois será marcada a data para a sua posse. Foi possível ter-se apenas 
uma parte de tais informações, já que nem todos os diretores compa-
receram. Fizeram-se as avaliações quanto ao X Congresso CiFEFiL, 
sendo a crítica bastante positiva, sublinhando-se apenas as dificulda-
des práticas ocorridas em cada dia do evento. Passou-se ao tópico do 
planejamento da I Jornada Nacional de Linguística e Filologia da 
Língua Portuguesa, a realizar-se em 05 de novembro de 2006. As 
inscrições serão pela internet, sem opção de outro meio de comuni-
cação. O evento contará com a participação da PUC-RGS como par-
ceira, o que é de grande interesse, pois a Universidade mantém um 
programa de televisão, no qual haverá um debate e uma série de con-
ferências, além de um artigo de Elvo Clemente sobre o dia nacional 
da língua portuguesa. Além da PUC-RGS, contam-se entre os parti-
cipantes a Faculdade e Letras da UFRJ, a FAMA, a FFP/UERJ, onde 
será a sede física do evento, também um curso da Pós-Graduação da 
Universidade Federal do Tocantins assumirá uma das atividades. Na 
FFP/UERJ haverá um grupo importante da UFF, com escritores, co-
ordenados pelos Prof. Sebastião Votre e Cidmar Teodoro Pais. Está 
programada uma conferência do Prof. Brian Franklin Head. Registre-
se que o evento é pioneiro na comemoração do dia nacional da lín-
gua portuguesa e que nasceu na mesma data – 13 de junho de 2006 – 
em que foi publicada, no Diário Oficial, a Lei que instituiu o Dia 
Nacional da Língua Portuguesa, aprovada em 12 de junho de 2006. 
Só ainda não estão decididos os detalhes de todas as atividades, mas, 
na FFP/UERJ, haverá conferências, mesas-redondas, coral, comuni-
cações, exposições de livros e lançamentos. Os inscritos em cada ins-
tituição apresentam-se em outras unidades, não sendo, porém, obri-
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gatória tal sistemática. Cada unidade organizará seus eventos, subli-
nhando-se que não se paga nada e que sairá uma publicação virtual, 
com registro de ISSN ou de ISBN. Estuda-se a possibilidade de uma 
série digital ou impressa, que reúna textos de língua, linguística, lite-
ratura e filologia. Depois de esgotadas as discussões do item sobre o 
dia da língua portuguesa, passou-se à participação do CiFEFiL na 
Semana de Crítica Textual, com um convite do Círculo para que seus 
associados e diretores dele participem. A data, entretanto, ainda será 
divulgada posteriormente, de preferência uma semana anterior ao 
Carnaval, sendo a UERJ o provável local da Semana. Em continui-
dade à reunião, p6os-se em debate os preparativos para a eleição de 
candidatos à Medalha Isidoro de Sevilha, a ser entregue em 04 de a-
bril de 2007. nessa ocasião, ocorrerá a IX Semana de Estudos Filoló-
gicos e Linguísticos. O Presidente Prof. Dr. José Pereira da Silva 
lembrou aos participantes da reunião que medalha Isidoro de Sevilha 
foi criada no início do CiFEFiL, já poderia, portanto, ter 20 medalhas 
oferecidas. Explicou o Presidente que essa candidatura não é crono-
lógica e sua entrega pode ocorrer em qualquer instituição educacio-
nal ou não. É um caso idêntico aos Seminários da Academia Brasi-
leira de Filologia. A primeira foi na Faculdade Veiga de Almeida, 
outra na Biblioteca Nacional. Tal condecoração era organizada pela 
Diretoria Cultural, que não conseguiu manter o ritmo. A atual, eleita 
recentemente, comprometeu-se a fazer tal empreitada. Discutidos to-
dos estes pormenores, antes de se encerrar a reunião, falou-se, ainda, 
do Encontro Nacional com a Filologia, criado para ser atrelado à A-
cademia Brasileira de Letras. Sem mais nenhum ponto a ser discuti-
do ou mesmo resolvido sobre o CiFEFiL, encerrou-se a reunião às 
11h50min, com a próxima data de reunião a ser fixada e eu, Delia 
Cambeiro, Primeira Secretária, lavrei esta Ata, que será assinada por 
mim e pelos demais presentes.  


