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ASSEMBLEIA GERAL 
ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE FILOSOFIA ANTIGA 

Rio de Janeiro, 13 de Setembro de 2017 
 

 
Diretoria 
 

Presidente:  Fabián Mié   (presente) 
Vice-presidente: Carolina Araujo  (presente) 
Secretária:  Juliana Aggio  (ausente) 
Tesoureiro:  Esteban Bieda  (presente) 
Fiscal:   Liliana Sánchez (presente) 
Vocal 1:  Alberto Ross  (ausente) 
Vocal 2:  Jorge Mittelmann (presente)    

 
 
Membros Assistentes (59 assinantes da lista de presença). Professores: 
 
Cristina Agostini, Omar Álvarez, Gisele Amaral, Lucas Angioni, Carolina Araujo, 
Rodolfo Arbe, Rafael Mello Barbosa, Manuel Berrón, Esteban Bieda, Guillermo 
Callejas, Juliano Caram, Luz Gloria Cárdenas, Guilherme Cecílio, Bruno Conte, 
Nestor Luis Cordero, Alfonso Correa, Ivana Costa, Natalia Costa, Admar da 
Costa, Guilherme da Motta, André da Silva, Luisa Buarque de Holanda, María 
Elena Díaz, Jairo Escobar, Luis Fallas, Roberto Bolzani Filho, Nicola Galgano, 
Horacio Gianneschi, Raúl Gutierrez, Gustavo Laet Gomes, Francisco González, 
Rafael Moreno González, Alice Haddad, Etienne Helmer, Catalina López, Andrea 
Lozano, Graciela Marcos, Carlos Andrés Martín, Antonio Pedro Mesquita, Fabián 
Mié, Jorge Mittelmann, Nelson Neto, José María Nieva, María Teresa Padilla, 
Miriam Peixoto, Luca Pitteloud, Fernando Rey Puente, Gabriela Rossi, José 
Salinas, Liliana Carolina Sánchez, María Isabel Santa Cruz, Claudia Seggiano, 
Priscilla Spinelli, Viviana Suñol, Inara Zanuzzi, Rafael Zillig, Marco Zingano, 
Daniel Vázquez, Fernando Santoro. 
 
 
Apresentação do ordem do dia: 
 

1. Informe da Diretoria da ALFA 
2. Proposta(s) para a organização do VI Congresso da ALFA em 2020 
3. Proposta(s) para a organização do VII Congresso da ALFA em 2023 
4. Categorias dos membros da Alfa 
5. Categoria dos membros estrangeiros da ALFA 
6. Eleição da nova Diretoria da ALFA (triênio 2017-2020) 
7. Assuntos gerais 

 
 
 

RELATÓRIO 
 

0. ELEIÇÃO DE SECRETÁRIA SUPLENTE 
 
O presidente solicita a aprovação da assembleia para que a fiscal (Liliana Sánchez) 
assuma as funções do secretariado pela ausência justificada da secretária (Juliana 
Aggio). 
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• A assembleia aprova. 

 
 

1. INFORME DA DIRETORIA DA ALFA 
 
A vice-presidente apresenta o informe da diretoria que realizou o presente 
congresso, em que se menciona os seguintes pontos: 

a. Aceitação de novos membros para a Associação; número de trabalhos 
aceitos para ser apresentados na presente versão; número de assistentes que 
não apresentaram trabalhos. 

b. Construção do site web. Valor do site web: os custos de construção e 
manutenção do site web foram assumidos pela vice-presidente no primeiro 
momento (1 ano), e os outros dois anos serão assumidos pela secretária no 
marco de seu projeto de pesquisa. O site web fica, então, pago até o 
próximo congresso.  
- O professor Marco Zingano pede um reconhecimento para a vice-

presidente em exerciso, professora Carolina Araujo, que assumira os 
custos do site web, e propõe que sejam de alguma maneira ressarcidos 
(considera que indivíduos não devem financiar os custos produzidos 
pela associação da sua própria bolsa). 

- Em consequência, se faz a proposta de incluir os custos do site web nas 
funções de cada diretoria que assuma a organização dos congressos 
durante os três anos consecutivos ao congresso realizado. 
 

• A assembleia aprova o informe e a inclusão dos custos do site web durante 
os três anos consecutivos ao congresso realizado como responsabilidade de 
cada diretoria. 
 

 
2. PROPOSTA(S) PARA A ORGANIZAÇÃO DO VI CONGRESSO DA ALFA EM 

2020 
 
Leitura da carta de intenção em que o professor Alberto Ross propõe como sede 
do próximo congresso a cidade do México D. F. e a Universidad Panaméricana. 
 

• A assembleia aprova. 
 
 

3. PROPOSTA(S) PARA A ORGANIZAÇÃO DO VII CONGRESSO DA ALFA EM 

2023 
 
Apresentação, por parte do professor Jorge Mittelmann, da intenção de acolher o 
VII congresso na cidade de Santiago de Chile, sob a organização da Universidad de 
los Andes de Chile. 
 

• A assembleia aprova. 
 
 

4. CATEGORIAS DOS MEMBROS DA ALFA 
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Se apresenta a questão das categorias dos membros da Associação. A intenção é de 
ter clareza sobre se se deve restituir alguma distinção entre as categorias (tendo em 
mente as categorias que existiram na historia da associação). Isto para saber qual o 
papel da afiliação institucional na adesão de novos membros: 

- Não se considera adequado reintegrar diferentes categorias para os 
membros regulares, com exceção da distinção relativa aos membros 
honorários e fundadores (Professores María Isabel Santa Cruz, Luis 
Fallas, Andrea Lozano, Catalina López, Miriam Peixoto). 

 
O contexto da discussão é apresentado: uma vez que a última assembleia 
estabeleceu que, para participar do congresso, é necessário ser membro da 
associação. Então há dificuldades com alunos que ainda não cumprem os 
requisitos de adesão: 

- Considerar a possibilidade de haver membros plenos e transitórios (de 
acordo com a sua situação institucional), e o propósito de haver 
convidados especiais (Professores Manuel Berrón, Omar Álvarez). 

- Também há duvida com relação a quem tem direito de providenciar 
cartas de recomendação e fazer parte da diretoria (Professor Roberto 
Bolzani). 

 
Proposta para derrogar o ponto da Ata de Santa Fe (2014) em que se estabeleceu a 
necessidade de ser membro da associação para apresentar trabalhos (Professoras 
Andrea Lozano e Miriam Peixoto). 

- O professor Fabián Mié explica que o número de membros é um fator 
necessário de controlar para a organização dos congressos. 

 
• A assembleia aprova que somente exista uma única categoria de membros 

plenos (2 votos contrários). 
• A assembleia aprova que o vínculo institucional com instituições latino-

americanas seja critério para que se possa emitir cartas de recomendação e 
fazer parte da diretoria (4 votos contrários). 

• A assembleia aprova que o requerimento de ser membro para participar no 
congresso continue (7 votos em contra). 

  
 

5. CATEGORIA DOS MEMBROS ESTRANGEIROS DA ALFA 
 
A vice-presidênte apresenta a situação que se tem com indivíduos que têm a 
intenção de fazer parte da associação e de participar nos congressos, mas não têm 
vinculo nenhum com alguma instituição latino-americana e tampouco são latino-
americanos. 

- Vários membros da assembleia questionam o critério de se ter uma 
vinculação com uma instituição latino-americana por considerar que é 
restritivo (Professores Nestor Cordero, Daniel Vazquez, Guztavo Laet 
Gomes) 

- A professora Carolina Araujo propõe que essas pessoas apresentem uma 
carta institucional de uma instituição latino-americana respaldando um 
vinculo de pesquisa ou de cooperação. 

- O professor Raúl Gutierrez propõe que essas pessoas demonstrem 
publicações em línguas latino-americanas.  

 
A assembleia aprova a proposta da vice-presidênte de pedir para estes membros 
potenciais uma carta institucional de respaldo que evidencie um certo tipo de 
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vinculação do postulante com alguma universidade latino-americana ou 
instituição similar  (3 votos contrários).  

 
 

6. ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ALFA (TRIÊNIO 2017-2020) 
 
Nova diretoria proposta: 
 
Presidente:  Carolina Araujo (Universidade Federal de Rio de Janeiro, 
Brazil) 
Vice-presidente: Alberto Ross (Universidad Panamericana, México) 
Secretária:  Liliana Sánchez  (Universidad Autónoma de Colombia, 
Colômbia) 
Tesoureiro:  Jorge Mittelmann (Universidad de los Andes, Chile) 
Fiscal:   Luis Fallas (Universidad de Costa Rica, Costa Rica) 
Vocal 1:  Graciela Marcos (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
Vocal 2:  Rafael Moreno (Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Peru) 
 

• A assembleia aprova a nova diretoria (4 votos contrários). 
- Houve uma discussão sobre o representante da Argentina para o 

Membro. O professor Fabián Mié apresentou como candidata a 
professora Gabriela Marcos; a professora María Isabel Santa Cruz a 
professora Ivana Costa. Na votação, a professora Marcos obteve 21 
votos e a professora Costa 4. 
 

 
7. ASSUNTOS GERAIS 

 
Não foram apresentados assuntos adicionais por parte dos participantes na 
Assembleia. 
 
 
Sendo assim, as 19:37, na cidade de Rio de Janeiro, foi encerrada a Assembleia 
Geral do V Congresso Latino-americano de Filosofia Antiga. 


