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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO 
FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTI-

COS DO DIA 22 DE MAIO DE 2010 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e 
dez, realizou-se, no espaço de alimentação do bloco F do décimo 
primeiro andar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
São Francisco Xavier, número 524 – Maracanã – Rio de Janeiro – 
RJ, a reunião ordinária do Círculo Fluminense de Estudos Filológi-
cos e Linguísticos, com a presença dos seguintes membros da Dire-
toria: Professor Doutor José Pereira da Silva, o Professor Doutor 
Amós Coêlho da Silva, o Professor Doutor Antônio Elias Lima Frei-
tas, o Professor Doutor Eduardo Tuffani Monteiro, a Professora 
Doutora Maria Lúcia Mexias-Simon, a Professora Especialista Ilma 
Nogueira Motta, a Professora Jônia Maria de Souza da Silva e a se-
cretária Silvia Avelar Silva. O Senhor Diretor, Professor José Pereira 
iniciou a reunião fazendo o relatório dos progressos da preparação do 
XIV Congresso Nacional de Linguística e Filologia, que ocorrerá de 
vinte e três a vinte e sete de agosto deste ano no Instituto de Letras 
da UERJ, informando que já há por volta de trezentas pessoas inscri-
tas, tendo-se encerrado já as inscrições dos trabalhos nas modalida-
des minicurso, oficina, palestra e conferência, continuando abertas as 
inscrições para pôsteres, comunicações e mesas-redondas, sendo que 
os conferencistas já estão confirmados e serão os professores douto-
res Claudio Cezar Henriques, Ricardo Stavola Cavaliere, Carlos Al-
berto Gonçalves Lopes e Castelar de Carvalho, todos da Academia 
Brasileira de Filologia. Na mesa-redonda de abertura do Congresso 
já está confirmada com a presidência do Acadêmico José Ricardo da 
Silva Rosa e participação dos acadêmicos Evanildo Cavalcante Be-
chara, Leodegário Amarante de Azevedo Filho e Edila Vianna da 
Silva. Foi colocada em votação o patrocínio da edição dos Dispersos 
de Carlos Henrique da Rocha Lima, decidindo-se que o CiFEFiL pa-
gará pela edição de quinhentos exemplares de um volume de apro-
ximadamente duzentas páginas, despesa que deverá ser recuperada 
com a venda de uns cento e cinquenta exemplares. Quanto ao próxi-
mo número da Revista Philologus, ficou decidido que incorporará os 
textos dos trabalhos apresentados no III Simpósio Nacional de Estu-
dos Filológicos e Linguísticos e que os artigos que ainda forem sub-
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metidos neste final de mês de maio serão avaliados para publicação 
no terceiro número do ano, correspondente ao terceiro quadrimestre. 
Apresentada pelo Prof. José Pereira a proposta do retorno das pales-
tras nas reuniões do CiFEFiL, ficaram previamente agendadas as se-
guintes palestras para os próximos meses: no dia dezenove de junho 
será apresentada a palestra da Profª Dra. Maria Lúcia Mexias-Simon 
com o título ainda não definido, no dia dezoito de setembro será a-
presentada a palestra do Prof. Dr. Eduardo Tuffani Monteiro sobre 
"O Desfecho da Faculdade Paulista de Letras e Filosofia", no dia 
vinte e três de outubro será apresentada a palestra do Prof. Dr. Antô-
nio Elias Lima Freitas sobre o "Atlas Toponímico da Baixada Flu-
minense" e no dia vinte de novembro será apresentada a palestra do 
será apresentada do Prof. Dr. José Pereira da Silva sobre "A História 
da Língua Portuguesa nos Séculos XX e XXI". Às doze horas, não 
havendo mais assuntos a tratar e não havendo mais quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Senhor Presidente declarou encerrada a ses-
são, com a convocação para a próxima reunião no dia dezenove de 
junho de dois mil e dez. E eu, Ilma Nogueira Motta, secretária ad 
hoc, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelo Senhor 
Presidente. 


