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IF-EPFCL

Assembleia dos eleitores
Composição : todos os eleitos (Delegados, CRIF, CIG, CAOE, IIM)

Colegiado dos delegados 
Composição : 100 delegados / Mínimo 1 por fórum, em seguida proporcionalmente / eleitos por 2 anos no máximo  / eleitos pelos membros de seu fórum
Missão dos delegados:
- Asseguram a articulação entre seu fórum e a IF;
- Transmitem informação e sugestões vindas de seu fórum;
- Fazem repercutir as informações do CRIF em seu  fórum;
Depois da Assembleia, prestam contas dela em seu  fórum.

CRIF (Colegiado dos representantes)
Composição : 8 pessoas / 1 por zona / eleitas por 2 anos no máximo / eleitas pelos membros IF de sua zona
Missão :
- Cada representante solicita e gerencia as duas cotizações internacionais da IF e da Escola para a sua zona. 
CRIF
- Nomeia um tesoureiro internacional para gerenciar a parte das cotizações internacionais da IF e da Escola, transferidas por cada zona para a conta internacional.
- Realiza a confecção do Catálogo;
- Transmite à Assembleia dos eleitores as demandas de admissão de fórum;
- Convoca a Assembleia, organiza as votações;
- Decide sobre a utilização dos fundos;
- Apresenta o balanço final.

Instância Internacional de Mediação (IIM)
Composição : Enrique Katz, Cármen Lafuente, Fulvio Marone
3 pessoas / eleitas por 4 anos / eleitas pela Assembleia dos eleitores
Missão : Intervém em caso de conflito num Fórum, ou entre um Fórum e um colegiado clínico, para facilitar a solução do problema.

Comissão de Web
Composição : Mario Binasco, Rosane Melo, Ramon Miralpeix, Colette Soler 
Instaurada pelo CRIF 2006-2008
Missão :
- Orientação na elaboração do site;
- Gestão das traduções.
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EPFCL

Assembleia da Escola
Composição: 

CIG (Comissão Internacional da Garantia) – internacionalCIG (Comissão Internacional da Garantia) – internacional
Composição : 16 pessoas / elegíveis : AME, AE, passadores / 
eleitas pelos membros de Escola de seu dispositivo de Escola
América Latina : 3
Espanha : 3
França: 10

Missão :
- Designa dentre seus membros 2 secretários (um de cada lado do Atlântico) ;
- Escolhe entre seus membros uma Comissão de Habilitação, de 5 a 7 pessoas, para outorgar o título de AME, a 
partir da proposição  local ;
- Faz funcionar os Cartéis do Passe (membros de cartel retirados da CIG) ;
- Prestar contas de suas elaborações.

CAOE (Comissão de Animação e de Orientação Epistêmica) – internacionalCAOE (Comissão de Animação e de Orientação Epistêmica) – internacional
Composição :total = 4
os 2 secretários do CIG
+ 2 outros oriundos do CIG que pertencem a outras zonas

Missão :
- Coordenar as atividades e/ou temas dos seminários de Escola;
- Iniciar tais atividades onde elas não existem ;
- Fazer existir o trabalho de Escola em nível internacional.

Comissão de Habilitação - internacionalComissão de Habilitação - internacional
Composição : 5-7 pessoas 
Escolhidas pelo CIG entre seus membros

Missão :
Outorga o título de A.M.E., a partir da proposição local.
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DISPOSITIVO DE GARANTIA (a partir de 50 membros de Escola) - localDISPOSITIVO DE GARANTIA (a partir de 50 membros de Escola) - localDISPOSITIVO DE GARANTIA (a partir de 50 membros de Escola) - local
EPFCL-Brasil + anexos: América Latina Norte, América 
Latina do Sul 

CLEAG (Comissão Local Epistêmica de Acolhimento e 
Garantia), Total = 5 pessoas eleitas 

Missão:
- Designa um secretário;
- Assegura a admissão dos membros da Escola; 
- Assegura o funcionamento local do passe (acolhimento 
das demandas de passe, estabelecimento da lista dos 
passadores, sorteio dos passadores, etc.);
- Assegura o estabelecimento da lista das proposições de 
A.M.E. que deverão ser submetidas à Comissão de 
habilitação internacional. 

EPFCL-Espanha- F7: Fóruns de Madrid, de Santiago de 
Compostela-Galícia, Valencia, de Astúrias, do País Basco, de 
Tarragona, de Barcelona (FPB) 

CLAG (Comisión Local de Acogida y la Garantía)  
Total = 5 pessoas (2 oriundas do CIG anterior e 3 
membros de Escola) 

Missão:
- Designa um secretário;
- Assegura a admissão dos membros da Escola; 
- Assegura o funcionamento local do passe (acolhimento 
das demandas de passe, estabelecimento da lista dos 
passadores, sorteio dos passadores, etc.);
- Assegura o estabelecimento da lista das proposições de 
A.M.E. que deverão ser submetidas à Comissão de 
habilitação internacional. 

EPFCL-França + anexos: Austrália, Bélgica, Espanha FOE-
FPG: Fóruns de Málaga do Noroeste-Galícia, Grécia, Israel, 
Itália (Praxis-FCL in Italia), Polônia, Washington, Colorado e 
Nova Zelândia

CAG (Comissão de Acolhimento e da Garantia)
Total = 5 pessoas, oriundas do CIG anterior, dentre as 
quais o secretário

Missão:
- Designa um secretário;
- Assegura a admissão dos membros da Escola; 
- Assegura o funcionamento local do passe (acolhimento 
das demandas de passe, estabelecimento da lista dos 
passadores, sorteio dos passadores, etc.);
- Assegura o estabelecimento da lista das proposições de 
A.M.E. que deverão ser submetidas à Comissão de 
habilitação internacional. 

DISPOSITIVO DE ACOLHIMENTO (a partir de 30 membros de Escola) - localDISPOSITIVO DE ACOLHIMENTO (a partir de 30 membros de Escola) - localDISPOSITIVO DE ACOLHIMENTO (a partir de 30 membros de Escola) - local
EPFCL-Brasil: Fortaleza, Aracaju, Petrópolis, Belo Horizonte, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Natal, Salvador, Joinville, Recife 

CLEAG (Comissão Local Epistêmica de Acolhimento e Garantia) 
Total = 5 pessoas eleitas 

Missão:

Assegura a 
admissão dos 
membros da 
Escola; 

América Latina Norte (Porto Rico, Venezuela, Medelín, Pereira e Costa 
Rica).

CAL (Comisón de Acogida Local) 
Total = 5 membros, um de cada fórum ALN 

Missão:

Assegura a 
admissão dos 
membros da 
Escola; 

 América Latina do Sul (F Psicoanalítico de Bs Ar, FARP, (Bs As), Tucumán, 
La Plata e Noroeste de Argentina)

CLR (Comisión Local de Recepción) 
Total 5 membros, um de cada fórum ALS

Missão:

Assegura a 
admissão dos 
membros da 
Escola; 

EPFCL-Espanha. FOE de Barcelona-F.P. de Galícia DEL (Dispositivo de Escuela Local) Comisión Local de Admisión y de la Garantia 
Total = 3 membros de Escola

Missão:

Assegura a 
admissão dos 
membros da 
Escola; 

EPFCL-Espanha-F7: Fóruns de Madrid, Santiago de Compostela-Galícia, 
Valencia, Asturias, do País Vasco, Tarragona e Barcelona (FPB)

CLAG (Comisión Local de Acogida y la Garantia)
Total = 5 pessoas (2 oriundos do CIG anterior e 3 membros de Escola)

Missão:

Assegura a 
admissão dos 
membros da 
Escola; 

EPFCL-França + anexos: Austrália, Bélgica, Espanha Fóruns de Málaga, 
do Noroeste-Galícia, Grécia, Israel, Itália (Praxis), Polônia, Washington, 
Colorado e Nova Zelândia

CAG (Comission d'Accueil et Garantie) 
Total = 5 ex-membros do CIG, dentre os quais o secretário 

Missão:

Assegura a 
admissão dos 
membros da 
Escola; 

Itália (Fórum Psicanalítico Lacaniano)
CAG (Comissão de Acolhimento Local): Conselho FPL
Total = 8 pessoas, 6 eleitos dentre os membros EPFCL do Fórum, 2 oriundos Coleg. 
Internacionais

Missão:

Assegura a 
admissão dos 
membros da 
Escola; 

DISPOSITIVO EPISTÊMICO (a partir de 30 membros de Escola) - localDISPOSITIVO EPISTÊMICO (a partir de 30 membros de Escola) - localDISPOSITIVO EPISTÊMICO (a partir de 30 membros de Escola) - local

América Latina
Brasil: CLEAG (Comissão Local Epistêmica de Acolhimento e Garantia)

Missão:

- Anima e coordena as 
atividades locais de Escola 
em relação com a CAOE;
- Organiza o seminário de 
Escola; 
- Responsabiliza-se pelos 
cartéis e jornadas de cartéis. 

América Latina ALN: CEL (Comisión Epistémica Local) - Total = 4 membros, 1 de cada fórum ALN 
Missão:

- Anima e coordena as 
atividades locais de Escola 
em relação com a CAOE;
- Organiza o seminário de 
Escola; 
- Responsabiliza-se pelos 
cartéis e jornadas de cartéis. 

América Latina
ALS: CLE (Comisión Local Epistémica) - Total = 5 membros, 1 de cada fórum ALS Missão:

- Anima e coordena as 
atividades locais de Escola 
em relação com a CAOE;
- Organiza o seminário de 
Escola; 
- Responsabiliza-se pelos 
cartéis e jornadas de cartéis. 

Espanha
EPFCL-FOE de Barcelona FP de Galícia: DEL (Com. Epistémica Local)

Missão:

- Anima e coordena as 
atividades locais de Escola 
em relação com a CAOE;
- Organiza o seminário de 
Escola; 
- Responsabiliza-se pelos 
cartéis e jornadas de cartéis. 

Espanha EPFCL-F7: CLE (Comisión Local Epistémica)

Missão:

- Anima e coordena as 
atividades locais de Escola 
em relação com a CAOE;
- Organiza o seminário de 
Escola; 
- Responsabiliza-se pelos 
cartéis e jornadas de cartéis. 

EFCL-França+anexos: Austrália, Bélgica, F.de Málaga, 
F. Noroste de Galícia, Grécia, Israel, Itália (Praxis), 
Polônia, Washington, Colorado e Nova Zelândia

COE (Comissão da Opção Epistêmica)
Total = 3 pessoas do CIG 

Missão:

- Anima e coordena as 
atividades locais de Escola 
em relação com a CAOE;
- Organiza o seminário de 
Escola; 
- Responsabiliza-se pelos 
cartéis e jornadas de cartéis. 

Itália (Fórum Psicanalitico Lacaniano)

CEL (Comissão Epistêmica Local): Conselho FPL
Total = 8 pessoas
6 eleitos dentre os membros EPFCL do Fórum
2 oriundos Coleg. Internacionais
+ delegados convidados ocasionalmente

Missão:

- Anima e coordena as 
atividades locais de Escola 
em relação com a CAOE;
- Organiza o seminário de 
Escola; 
- Responsabiliza-se pelos 
cartéis e jornadas de cartéis. 
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