ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE
DE ESTUDOS F ILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS
DO D IA 15 DE M ARÇO DE 2008

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e oito, reuniram-se, às nove horas e trinta minutos, os professores José Pereira,
Cristina Brito, Maria Lúcia Mexias, Amós Coêlho, Valdênia, Mário
Botelho. Em seguida o Presidente leu a pauta da reunião: 1. Leitura,
discussão e aprovação da ata da última reunião ordinária; 2. Apresentação de proposta de mudança na composição das diretorias; 3.
Reforma do estatuto para se adequar ao novo Código Civil Brasileiro; 4. Proposta de contratação de uma secretária para o Círculo; 5.
Preparar lista de convidados como conferencistas do XII CNLF; 6
Oficializar com a Direção do IL o espaço físico para realização do
evento; 7. Elaboração do calendário de reuniões de 2008. Primeiramente foi solicitada uma alteração na ordem da pauta, o que foi aceito pelos presentes. Foi estabelecido o calendário de reuniões da diretoria para 2008: 26/4, 7/6, 5/7, 29/8, 11/10, 22/11; sendo que na reunião de 29/8 durante o XII Congresso haverá a eleição da nova diretoria para o próximo biênio. Paralelamente foram marcadas as palestras que ocorrerão nos dias das reuniões da diretoria: 26/4 Boccacio
com Adélia Cambeiro; 7/6 Características da linguagem oral culta
com Mário Botelho; 5/7 Grade Curricular com Amós Coêlho; as demais palestras serão marcadas pela nova direção. Em seguida a professora Cristina apresentou a proposta de contratação de uma secretária para o Círculo, fato que foi aceito por todos tendo sido estipulado o salário de R$ 415.00 e o reajuste ocorrerá a partir de reunião da
diretoria ou de reivindicação da própria funcionária; a proposta foi
aprovada com a abstenção do voto do diretor-presidente. Foi reapresentada a proposta de o Círculo vir a ter a sua sede própria, a ideia
foi discutida e ficou acertado que se deverá buscar meios para aquisição, porém o professor Amós Coêlho questionou se de fato seria
interessante a aquisição de um espaço para sede. A questão deverá
continuar a ser discutida nas próximas reuniões. Ainda o mesmo professor solicitou que quando fossem enviados os artigos para a diretoria de publicação que eles viessem com o e-mail do autor para eventual comunicação com o mesmo. Também que deverá ser acrescida
essa mudança, isto é, a colocação do e-mail do autor no próprio tex270
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de sua fundação até novembro de 2008
to/artigo nas normas para publicação na Philologus. Os eventos que
acontecem no início do ano, O Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos e a Jornada Filológica em comemoração ao
patrono do Círculo Santo Isidoro de Sevilha deverão ocorrer em sequência, por exemplo, em 2009 eles ocorrerão da seguinte forma: o
primeiro de 01 a 03 de abril e a Jornada no dia 04 no mesmo local.
Em seguida foi apresentada o item referente à mudança na composição das diretorias, foram discutidos vários problemas identificados
na atual composição das diretorias. Após a discussão, inicialmente,
ficou decidido a manutenção do atual número de diretorias, porém os
cargos de vice passará a ser fruto de nomeação por parte dos respectivos diretores. Também ficou acertado que deverá ser consultado o
novo Código Civil para verificar eventuais mudanças que possam ter
ocorrido na composição dos quadros de Associações. O tema deverá
constar da pauta da próxima reunião em 26 de abril, havendo a convocação dos demais diretores para uma discussão mais ampla do assunto. Em seguida, foi sugerida a lista de conferencistas a serem
convidados para o próximo Congresso: doutorando André que está
defendendo sobre Othon Moacir Garcia (Amós), Maria Helena Moura Neves, Ingedore Koch, Dante Luchesi, Agostinho Carneiro, Nilce
Sant'Anna Martins, Eneida do Rego Bonfim, Luci Ruas, Castelar de
Carvalho, Carlos Eduardo. Falcão Uchôa, José Lemos Monteiro.
Quanto ao espaço para a realização do próximo Congresso, o presidente informou que ainda não conseguiu marcar uma reunião com a
nova direção do Instituto de Letras da UERJ, mas a solicitação deverá ocorrer nas próximas semanas. E, por fim, o presidente informou
que não haveria a leitura da ata da reunião anterior por ela ainda não
ter sido entregue pela secretária. Nada mais havendo a ser tratado, a
reunião foi encerrada às 13 horas, Cristina Alves de Brito lavro a
presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente Professor
José Pereira.

José Pereira da Silva (org)
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