
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
EPFCL-BRASIL 

 

A Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano - EPFCL-Brasil, com 

sede na Rua Goethe, n.º 66, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, devidamente 

representada pela Diretora, Sra. Elisabeth da Rocha Miranda, convoca através 

do presente edital, todos os demais Associados, para a Assembleia Geral 

Ordinária a ser realizada no dia 17 de outubro de 2020.  

Considerando: 

(i) a pandemia da Covid-19; 

 

(ii) o isolamento social adotado pelo Ministério da Saúde; 

 

(iii) a decretação do estado de calamidade pública1; e  

 

(iv) a vigência da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, e 

do artigo 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020.  

A Assembleia Geral Ordinária da EPFCL-Brasil será realizada, de forma 

excepcional, através da plataforma digital Zoom (https://zoom.us/pt-

pt/meetings.html) e poderá ser acessada por qualquer membro, desde que 

adimplente com as suas obrigações previstas no Estatuto. A Comissão de 

Gestão enviará o ID e a senha para que os membros adimplentes da EPFCL-

Brasil possam acessar a plataforma e participar da Assembleia Ordinária na 

data abaixo designada.  

Conforme previsto no Estatuto da federação, a Assembleia terá início no dia 17 

de outubro de 2020, sábado, às 8h30 horas, em primeira convocação, desde 

que estejam presentes 2/3 dos membros, ou em segunda e última convocação 

às 9:00hs - com qualquer número de membros - respeitando-se o quórum 

exigido para as deliberações, em conformidade com o artigo 23 do estatuto da 

federação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Relatório da Comissão de Gestão (1a. Diretoria; 1b. Secretaria; 1c. 
Tesouraria); 

2) Relatório do Conselho Fiscal; 

                                                             
1 Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020: 

https://legis.senado.leg.br/norma/31993957  

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
https://legis.senado.leg.br/norma/31993957


3) Eleição da Comissão de Gestão e do Conselho Fiscal; 

4) Eleição da CLEAG- Comissão Local Epistêmica de Acolhimento e Garantia; 

5) Relatório da CLGAL- Comissão Local de Garantia para a América Latina; 

6) Relatório do CIG- Comissão Internacional de Garantia; 

7) Relatório do CRIF- Colegiado dos Representantes; 

7) Relatório da Comissão de Urgências da Época; 

8) Relatório de Stylus; 

9) Relatório de Stylete; 

10) Relatório da Comissão de Divulgação (mídias e site) e do moderador de 
rede;  

11) Relatório dos fóruns (deverão ser enviados para a CG com antecedência 
para leitura prévia devido ao grande número de fóruns) e 

12) Assuntos gerais.  

Orientações: 

 Cada membro deverá entrar na Assembleia com o microfone e câmera 
desligados, devendo ligá-los apenas quando for solicitado, sendo 
reservado a todos os participantes em dia com suas cotizações junto à 
federação, o direito à voz e voto, nos termos do artigo 21, da Seção V 
do estatuto da Federação. 

 Considerando a instabilidade do serviço ofertado pelos Correios, o 

presente edital de convocação será enviado, de forma excepcional, por 

e-mail a cada um dos membros, e simultaneamente publicado na rede 

virtual e no site da EPFCL - Brasil.  

 O e-mail que será enviado aos membros utilizará os seguintes recursos: 

“confirmação de recebimento” e “confirmação de leitura”.  

 A Comissão de Gestão disponibilizará através da rede virtual de 

membros um arquivo contendo o passo-a-passo para instalação e 

utilização da plataforma Zoom. 

 Solicita-se desde já a todos os associados que configurem o dispositivo 

que será usado para entrar na reunião por intermédio da plataforma 

Zoom (notebook, PC, telefone móvel, tablet), com o nome e 

sobrenome, permitindo a imediata identificação. Não será permitido o 

acesso à plataforma e não serão computados os votos originados de 

dispositivos sem a correspondente identificação do Associado na forma 

acima, sendo vedado, ainda, a identificação sem os elementos acima 

indicados e de forma genérica, tais como, mas não se limitando a 

“Motorola”, Samsung” e “Iphone”.  



 Caso ainda persista alguma dificuldade na configuração ou dúvida para 

acessar a plataforma digital, o membro da federação deverá enviar 

mensagem para o e-mail brito.bb@gmail.com ou pelo WhatsApp (21) 

98410-4020 e falar com Bruna Brito com antecedência de 7 dias para 

que possa ser auxiliado. 

 A Comissão de Gestão divulgará oportunamente uma data para que seja 

realizado um teste para acessar a plataforma Zoom. Na mesma ocasião 

faremos um teste com a ferramenta tecnológica que será utilizada para 

votação e apuração dos votos das eleições da CG e da CLEAG.  

 Os Associados que não puderem participar da Assembleia on-line na 

data e no horário marcados poderão nomear procuradores através de 

instrumento de procuração com firma devidamente reconhecida em 

cartório (autenticidade ou semelhança), conferindo aos procuradores 

poderes específicos para representá-los na Assembleia Ordinária da 

EPFCL-Brasil a ser realizada no dia 17 de outubro de 2020, conferindo-

lhes, inclusive, poderes para votar em seu nome, desde que a 

procuração digitalizada seja enviada por e-mail para a Comissão de 

Gestão através do endereço cg.epfclbrasil@gmail.com  com pelo 

menos 07 (sete) dias de antecedência da data designada para a 

Assembleia (ou seja, as procurações serão aceitas até 10 de outubro).  

Contando com a presença e participação de todos Associados, subscreve-se 

o presente edital de convocação. 

 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020. 

 

 

Elisabeth da Rocha Miranda 

Diretora da Comissão de Gestão (2019-2020) 
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