de sua fundação até novembro de 2008
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE
DE ESTUDOS F ILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS
DO D IA 29 DE N OVEMBRO DE 2008

No dia vinte e nove de novembro de dois mil e oito, às onze horas,
no Instituto de Letras da UERJ (Praça de alimentação do bloco F) sito a rua São Francisco Xavier, 524 / 11º andar – Maracanã – Cidade
do Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se, em caráter ordinário, os professores Maria Lúcia Mexias Simon, Ilma Nogueira Motta, Cristina Alves de Brito, Marilene Meira da Costa, Antonio Elias Lima Freitas,
com a presença do associado professor Adriano de Souza Dias, professor visitante Marcos da Silva Machado e a secretária do CiFEFiL
Silvia Avelar, tendo por finalidade, confirmar a posse da nova Diretoria do CiFEFiL, eleita no dia 29 de agosto de 2008 e referendada
em 29 de novembro de 2008. A professora Maria Lúcia Mexias Simon, foi convidada a redigir e lavrar a presente ata. A reunião teve
início sob a Presidência Interina da vice-diretora do Círculo Professora Cristina Alves de Brito, que deu posse imediata aos novos
membros, após referendo. A seguir, deu-se a distribuição e leitura da
ata da reunião do dia 11 de outubro de 2008 pelo professor Antonio
Elias Lima Freitas, discutindo-se a mesma e aprovada por todos. Na
pauta da reunião, constava a palestra “A História do Plural de Palavras em ão”, da professora Especialista Jonia Maria no horário de
nove às dez horas, palestra essa que não ocorreu devido a mesma estar com problemas de saúde, ficando a apresentação para uma nova
data. A presidente interina professora Cristina, informou os vencedores da Medalha Isidoro de Sevilha: Adriano da Gama Kury, Luiz Antonio Fiorin e Magda Becker Soares e que a cerimônia de condecoração será em abril no II SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS
FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS de 01 a 04 de abril de 2009.
Comunicou o lançamento do livro do professor José Pereira “A Nova
ortografia da Língua Portuguesa” pela editora Ímpeto. A professora
Cristina explanou com grande entusiasmo sobre o trabalho que está
realizando sobre Alexandre Rodrigues Ferreira – Viagens ao Brasil e
o projeto Memória Colonial do Ceará. A seguir, a professora Mexias
apresentou seu trabalho de revisão e pesquisa elaborado juntamente
com o professor José Pereira sobre a Fraseologia da Língua. Após,
abriu-se assuntos gerais para debate e o professor visitante Marcos
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Machado sugeriu que o congresso fosse realizado num local que não
fosse a UERJ. Segundo ele, todas as vezes que compareceu as palestras, não percebeu envolvimento da Universidade com o evento. Por
ter dificuldades visuais, necessitou perguntar aos funcionários como
se dirigir ao local do evento e, simplesmente, as pessoas não sabiam
do ocorrido, deixando-o desapontado. Sugeriu que o evento poderia
ser na Faculdade CCAA. A vice-diretora de eventos Marilene Meira
informou que, segundo o professor José Pereira, há um convite da citada faculdade, mas que é preciso fazer contato com os responsáveis
do local para se estudar as viabilidades. A vice-presidente professora
Cristina informou que, para se fazer tal mudança, faz-se necessário
estudar alguns critérios, tais como: número de salas suficientes, em
torno de 15; haverá ou não cobrança de aluguel; se há estacionamento fácil; disponibilidade de pelo menos 1 auditório; quais equipamentos e quantos, serão disponibilizados para o evento, entre outros. Acordou-se que o diretor cultural professor José Mário Botelho juntamente com sua vice a professora Marilene, farão contato com a diretoria da faculdade e estudar todas as possibilidades. Caso o acordo
seja fechado, já testaríamos o novo espaço no simpósio em abril de
2009. O professor Adriano questionou o fato de cobrarem o estacionamento na UERJ. A professora Cristina informou que, apesar do
espaço pertencer ao governo, a cobrança do estacionamento é uma
designação administrativa, não tendo como ser diferente. Discutiu-se
também a possibilidade do Congresso do mês de agosto passar a ser
nos horários da tarde levando-o até as 20:00 horas aproximadamente,
e se possível, em menos dias, facilitando assim as pessoas que desejam participar e que não podem faltar trabalho por muitos dias. Voltou-se a discussão da quantidade de palestrante ser maior que a quantidade de público, levantando-se a necessidade de se encontrar uma
solução para o problema. Outro fator importante está relacionado as
publicações, sugeriu-se que o pagamento das publicações sejam feitos logo após o aceite, evitando com isso os calotes e a movimentação de grandes quantias no dia do evento, proposta aceita por todos.
Quem não fizer o pagamento, não apresentará palestra e nem terá o
texto publicado, assim como o monitor que for apresentar trabalho,
só receberá o certificado ao término do evento. Esta medida renderá
uma boa economia para o Círculo, além de gerar maior compromisso
do congressista com o evento. Outra questão abordada por quase todos os presentes, foi a necessidade de se rever a quantidade de mate282

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos

de sua fundação até novembro de 2008
rial impresso e o grande número de monitores, pois ambos geram
despesas e nem sempre são bem aproveitados. A professora Cristina
informou que o calendário de 2009 sairá em breve. Sugerido pela
professora Cristina uma reunião de confraternização de encerramento do ano de 2008, não se conseguiu chegar a um acordo quanto a
data. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação e não havendo outros assuntos a serem tratados, deu-se a reunião
por encerrada, e eu, Professora Doutora e Segunda Secretária Maria
Lúcia Mexias Simon, lavrei a presente ata que, após lida e achada
conforme, será assinada por mim, e pela Presidente Interina e VicePresidente Professora Mestra Cristina Alves de Brito.
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