ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
A TA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO
FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS DO DIA 20 DE MARÇO DE 2010
No dia vinte de março de dois mil e dez, às nove horas e quarenta e
oito minutos, 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, sob a presidência do Professor Doutor José Pereira da Silva, os
professores Ilma Nogueira Motta, Cristina Alves de Brito, Marilene
Meira da Costa, Antonio Elias Lima Freitas, Adriano de Souza Dias,
Amós Coêlho da Silva e José Mario Botelho. Devido à ausência justificada, da Secretária Professora Doutora Delia Cambeiro Praça e da
Segunda Secretária Professora Doutora Maria Lúcia Mexias Simon,
a professora Marilene foi convidada a redigir e lavrar a presente ata.
A reunião teve início com a informação do presidente José Pereira
que os eventos organizados pelo Círculo, possuem data fixa: Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos, nos dias 01 a 04
de abril; Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa, no dia 05 de novembro e o Congresso Nacional de Linguística e Filologia, sempre no mês de agosto. O calendário de 2010 para
as próximas reuniões ficou acertado para o penúltimo sábado de cada
mês: 17 de abril; 22 de maio; 19 de junho; julho e agosto não há reunião; 18 de setembro; 23 de outubro; 20 de novembro. O professor
José Pereira informou que a cerimônia de condecoração dos vencedores da Medalha Isidoro de Sevilha de destaque em Linguística e
Filologia em 2009, Ataliba Teixeira de Castilho, Luiz Carlos Travaglia e Mário Alberto Perini, será no dia 04 de abril de 2010 no último
dia do III SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS FILOLÓGICOS
E LINGUÍSTICOS na Faculdade de Formação de Professores da
UERJ em São Gonçalo. O professor José Mário comentou da necessidade de se comunicar oficialmente aos membros da diretoria da
FFP, para que não haja problemas na realização do Simpósio, ficando acertado para o dia 24 de março, que será o dia da reunião do
conselho, para se fazer tal comunicação. O presidente informou que
não haverá necessidade de inscrição de monitores. Informou também, que a programação do Simpósio, que se realizará de 01 a 04 de
abril, se encontra disponível no site do CiFEFiL. Discutiu-se em seguida a necessidade de se oficializar o espaço da UERJ maracanã pa298
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de sua fundação até novembro de 2008
ra a realização do XIV Congresso Nacional de Linguística e Filologia, de 23 a 27 de agosto de 2010. O professor Amós informou que a
entrega da solicitação é até o dia 22 de março, pois a reunião do conselho se realizará no dia 23 de março. O professor José Pereira comunicou que só será publicado em papel o livro de resumos e os de
minicursos. Os textos serão formatados e publicados no site e CDROM e que alguns textos do congresso anterior já estão formatados e
serão publicados em breve. Sugeriu que se fizesse uma lista de nomes de convidados para conferências no Congresso que serão em
número de 5 (cinco), ficando acertado os seguintes nomes para convite: José Carlos Azeredo; Evanildo Bechara; Mário Roberto Zágari;
Cilene Cunha; José Pereira da Silva; Terezinha Bittencourt; Luiz
Carlos Travaglia e Ricardo Cavaliere. A palestra de abertura ficará
por conta de Valentina da Rocha Lima, filha do homenageado, Carlos Henrique da Rocha Lima. Por se o ano do centenário de Noel Rosa, decidiu-se que o professor Castelar de Carvalho fosse convidado
para palestrar sobre o mesmo. Caso o professor não possa comparecer, os presentes se empenharão em encontrar alguém que possa
substituí-lo. Após discussão e acordo geral entre os membros presentes, decidiu-se que os minicursos continuarão na segunda-feira só
que se iniciarão às 13:00h (treze horas) e se encerrarão às 16:00h
(dezesseis horas); ficado o horário de 16:30h (dezesseis e trinta horas) às 18:30h (dezoito e trinta horas) reservado para a realização de
oficinas. A professora Cristina solicitou que seja informado aos palestrantes do evento que confirmem presença com antecedência para
facilitar a organização. Seguindo com a reunião, passou-se a falar da
V Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa
que se realizará no dia 5 de novembro de 2010, o professor José Pereira informou que a ABRAFIL já confirmou sua participação no evento, assim como a Universidade do Acre. Quanto a Jornada anterior, informou que poucos enviaram trabalho completo para publicação, apenas os resumos, e que tem influenciado essa prática ao fazer
referência de algum resumo em seus textos. A seguir, foi dada a palavra aos professores Amós e José Mário para que comentassem os
trabalhos de publicações. Os mesmos informaram que a revisão da
Revista Philologus n.º 45 ficou pronta, cujo trabalho do professor José Mário foi elogiado pelo presidente. Um outro fator importante está relacionado à necessidade de textos de resenhas para publicação
nas revistas, pois a quantidade é pouca, mas muito solicitadas. O preJosé Pereira da Silva (org)
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sidente informou que o n.º 46 da revista já está fechado e que em
breve enviará para revisão. O professor José Pereira comunicou que
sua Gramática Histórica da Língua Portuguesa será lançada até meados de abril com preço aproximado de R$ 35,00 (trinta e cinco reais),
que foi contestado pelo professor José Mário achando caro. Dada a
palavra à professora Cristina, esta abordou o fato da secretária Silvia,
atualmente, utilizar condução para se deslocar de casa para o trabalho e vice-versa, daí a necessidade da mesma receber vale transporte.
O valor calculado pelo contador e aprovado por todos foi de R$
80,96 (oitenta reais e noventa e seis centavos), pagos em espécie, já
descontado os 6% que é pago pelo usuário. Informou ainda, da necessidade da secretária possuir um HD externo para auxiliar na execução trabalhos do Círculo, solicitando aprovação para compra do
mesmo que fica em torno de R$300,00 (trezentos reais), e que o
mesmo fique como ativo fixo do Círculo, o que foi aprovado de imediato. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação e não havendo outros assuntos a serem tratados, deu-se a reunião por encerrada, e eu, Professora Especialista e Diretora Cultural
Marilene Meira da Costa, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, será assinada por mim, e pelo Presidente Professor
Doutor José Pereira da Silva.

José Pereira da Silva
Professor Doutor
Presidente do CiFEFiL

Marilene Meira da Costa
Professora Especialista
Diretora Cultural do CiFEFiL
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