
de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 293 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE MAIO DE 2009 
DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS 

E LINGUÍSTICOS 

 

No dia 30 de maio de 2009, reuniram-se, no 11º andar da U-
niversidade do Estado do Rio de Janeiro, os professores José Pereira 
da Silva, Presidente do CiFEFiL, Delia Cambeiro Praça, Eduardo 
Tuffani, Ilma Nogueira Motta, Jônia Maria de Souza, Cristina Alves 
de Brito, Marilene Meira da Costa e a secretária do CiFEFiL, Sílvia 
Avelar. Deu-se início à reunião às 09h30min. Do ponto 1, constava a 
leitura da ata anterior, que, após algumas alterações, foi aprovada. 
No ponto 2, sobre o XIII Congresso Nacional de Linguística e Filo-
logia, não foi apresentada nenhuma nova proposta, Professor Pereira 
ressaltou apenas a chamada de monitores para atuarem durante o e-
vento, a serem recrutados entre alunos e/ou ex-alunos da UERJ e de 
outras faculdades, pelo professor Mario Botelho. No ponto 3, tratou-
se das publicações, que, segundo o Presidente, já está quase tudo a-
tualizado para as séries de 2008-2009, no formato CD. Antes de dar 
continuidade às discussões, Professor Pereira, acompanhado das pro-
fessoras Delia Cambeiro e Ilma Nogueira, retirou-se do local da reu-
nião, dirigindo-se ao Salão Nobre do Instituto de Letras da UERJ, 
para dar entrevista a um canal de Tevê por assinatura, a respeito do 
Acordo Ortográfico. Ao retornar, prosseguiu-se com o ponto 4, que 
contou com a interferência da secretária do CiFEFiL, Silvia Avelar. 
Esta explicou, quanto às mudanças bancárias referentes ao Círculo, 
ser melhor esperar-se o final do XIII CNFL para, em setembro, a-
nunciar-se a nova conta número 13.336-1, na agência 0658-0 do 
Banco do Brasil. A propósito, o Presidente, Professor Pereira, ressal-
tou estar o Círculo com um saldo de aproximadamente R$ 10.000,00 
(dez mil reais). O ponto 5 tratava dos eventos do CiFEFiL, entre es-
tes o CNFL, em agosto, e a Jornada de novembro, já praticamente 
organizados. Lembraram os professores Pereira e Cristina que, entre-
tanto, alguns pontos precisam ser decididos administrativa e finan-
ceiramente, tais como, a utilização de equipamentos (datashow, re-
troprojetores) e as transparências. Decidiu-se que os participantes 
sem computador portátil deverão trazer suas transparências, não ca-
bendo, em hipótese alguma, à administração do evento confeccioná-
las. Quanto ao número de aparelhos, Professor Pereira estima que a-



ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 294 

proximadamente 8 (oito) grupos solicitarão datashow e só há 6 espa-
ços com tal tipo de mídia, deve-se, portanto, tentar organizar a divi-
são dos grupos, para que não provoquem problemas de última hora. 
Discutiu-se que a quantidade de minicursos é bem grande, houve 27 
inscrições, porém, o ideal seria solicitar a seus proponentes que os 
modificassem e fossem apresentados em forma de comunicação. 
Professora Cristina propôs, a fim de limitar essa grande quantidade, 
às vezes impossível de ser compensada com presenças efetivas de 
público, fossem limitados os minicursos para os 10 primeiros inscri-
tos, que confirmassem o pagamento da inscrição. A mesma professo-
ra sugeriu que, para 2010, já estivessem estipulados 10 minicursos; 
06 mesas-redondas; 11 comunicações; 4 conferências e 9 palestras (2 
é o número desejável, podendo chegar a, no máximo, 3 palestras di-
vididas nos seguintes dias: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira). 
Sobre os resumos do CNFL, Professor Pereira aludiu ao fato de que 
alguns deles não estão de acordo com o tema do congresso e pensa 
que seus autores devam ser contatados para refazê-los, a fim de se-
rem apresentados e publicados. Todos concordaram que, se por ven-
tura se negarem a refazê-los, sejam rejeitados, já que tais artigos teri-
am um peso negativo para a seriedade do congresso. Quanto ao pon-
to 6 da pauta, informou-se que o ganho de mais espaço de hospeda-
gem para o domínio FILOLOGIA.ORG.BR, que passou a ter agora 
10 gb. O custo será de R$ 26,00 pois a antiga fatura, com valor ante-
rior de R$ 68,00 gerou um bom saldo, portanto, a fatura valerá até 
2012. O ponto 7 dava notícia do curso de Especialização em Filolo-
gia, dia 12 de junho, cujo primeiro módulo já terminou, iniciando-se 
assim o segundo, a ser ministrado pela professora Maria Lúcia Me-
xias-Simon, seguido do terceiro sob a responsabilidade do professor 
Bruno Bassetto. Durante os citados cursos, informou o Presidente, 
serão utilizados textos importantes ainda não divulgados, tais como, 
Elementos de Filologia Românica, de Antenor Nascentes. O ponto 8, 
noticiava contrato de professor para cursos a distância de língua por-
tuguesa na Universidade Federal do Acre e de professor visitante. 
Nada mais havendo a acrescentar, a reunião terminou às 13h00min e 
eu, Professora Doutora Delia Cambeiro, Primeira Secretária do Ci-
FEFiL, lavrei essa ata que vai assinada por mim e pelo Presidente, 
Professor Doutor José Pereira. 


