
Ata da Assembleia Ordinária da Associação Brasileira de Filosofia da Religião 
– ABFR, em 2 de outubro de 2019. 

Aos dois de outubro de dois mil e dezenove, na cidade de Ouro Preto, Estado 
de Minas Gerais, no Auditório do Centro de Artes e Convenções, da 
Universidade Federal de Ouro Preto, foi realizada a assembleia ordinária da 
Associação Brasileira de Filosofia da Religião (ABFR) e do GT de Filosofia da 
Religião da ANPOF, com a presença de vinte e seis membros, em 1ª 
convocação, às 16h, não tendo sido atingido o quórum de maioria absoluta. Às 
16h30, deu-se início à assembleia em 2ª convocação, com os associados 
presentes, conforme lista anexa, tendo sido presidida por Maria Cristina 
Mariante Guarnieri e secretariada por Agnaldo Cuoco Portugal. Foi apreciada a 
seguinte pauta: 1) Revista Brasileira de Filosofia da Religião – situação e 
propostas (relatora: Cecília Cavaleiro de Macedo, editora). A relatora 
afirmou que a revista tem publicado material de alta qualidade, com grande 
diversidade de autores e diversas contribuições internacionais. No entanto, 
estamos com sérios problemas de periodicidade. Um exemplo é que, apesar de 
termos anunciado a publicação de dois números da Revista sobre o Congresso 
da ABFR de 2017, não houve retorno do pessoal que apresentou trabalhos no 
evento e só dois artigos chegaram para ser publicados. Há também grandes 
problemas em relação à entrega de pareceres. A proposta da relatora é 
designar organizadores para os dossiês de cada número da Revista, o que 
resolveria tanto o problema da periodicidade quanto o dos pareceristas, que 
seriam supervisionados pelo organizador. Foi apresentada a seguinte divisão 
de trabalho: o 2º número de 2018 (sobre Filosofia Oriental) ficará a cargo da 
própria editora; o 1º número de 2019 (sobre tema livre na área) ficará a cargo 
da editora também; o 2º número de 2019 (sobre evento em abril deste ano na 
UnB) ficará a cargo de Agnaldo Portugal; o 1º número de 2020 (sobre o tema 
deste 8º Congresso) ficará a cargo de Sérgio Miranda e Marciano Spica; o 2º 
número de 2020 (sobre Mulheres, Pensamento e Religião) ficará a cargo da 
própria editora; o 1º número de 2021 (com tema a definir) ficará a cargo de 
Jonas Roos. Outra proposta foi criar uma seção de entrevistas na Revista. 
Além disso, em caso de apoio financeiro da ABFR a evento, foi sugerido que 
fosse indicada a Revista como veículo de submissão de publicação do material 
apresentado na atividade. Essas propostas foram aprovadas por unanimidade. 
Foi posta em votação a continuidade de Cecília Cintra Cavaleiro de Macedo 
como editora da Revista Brasileira de Filosofia da Religião. Proposta aprovada 
por unanimidade. 2) Relatório de atividades e prestação de contas 2017-
2019 (relatora: Lilian Wurzba). A tesoureira apresentou prestação de contas e 
resumo das atividades desenvolvidas no biênio (no período de setembro de 
2017 e agosto de 2019), mostrando um sumário das principais receitas e 
despesas. O saldo remanescente em 31 de agosto de 2019 é R$45.963,38 
(quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito 
centavos). A prestação de contas foi aprovada por unanimidade. 3) Proposta 
de financiamento de grupos de pesquisa ligados à ABFR (relator: Agnaldo 
Portugal): o relator informou que a atual Diretoria aprovou ao longo do último 
biênio pequenas ajudas a eventos de grupos de pesquisa de filosofia da 
religião com pelo menos um membro ligado à ABFR. A proposta é que a nova 
Diretoria tenha autorização para investimento de até R$20.000 no próximo 
biênio nos mesmos termos, com ajudas em torno de R$1.000,00 (hum mil 



reais) por evento por ano. As propostas seriam avaliadas caso a caso e os 
membros da Diretoria que estão saindo (Maria Cristina Guarnieri, Agnaldo 
Portugal e Lilian Wurzba) se dispõem a fazer a avaliação dos projetos. 
Proposta aprovada por unanimidade. 4) Eleição da Diretoria e Conselho 
Fiscal da ABFR (relatora: Maria Cristina Mariante Guarnieri): a Presidente 
da Associação informou os nomes que a atual Diretoria sugere para compor a 
nova Diretoria. Os nomes foram aclamados por unanimidade e a nova Diretoria 
foi eleita para o biênio de 2019 a 2021, ficando composta pelas seguintes 
pessoas: Presidente: Sérgio Ricardo Neves de Miranda, brasileiro, casado, 
professor universitário, residente à Rua Universo, 474, apartamento 201, Santa 
Lúcia, Belo Horizonte, MG, CEP: 30350-612, RG: M4155893, CPF: 
620.439.006-68. Secretário: Antonio Glaudenir Brasil Maia, brasileiro, casado, 
professor universitário, residente à Rua Ver. Otoni Lopes de Oliveira, 101, casa 
06, Vila União, Fortaleza, CE, CEP: 60410-725, RG: 2005002065519 
(SSP/CE), CPF: 491.107.483-34. Tesoureiro: Daniel De Luca Silveira de 
Noronha, brasileiro, casado, professor universitário, residente à Rua 
Montevidéu, 680, ap. 381, Belo Horizonte, MG, CEP 30315-560, RG 6054931 
(SSP/MG), CPF 790526576-53. Suplente: Deborah Vogelsanger Guimarães, 
brasileira, divorciada, professora universitária, residente à Av. Corifeu de 
Azevedo Marques, 5680, Jaguarí, São Paulo, SP, CEP 05340-905, RG: 
15612798-2, CPF: 044.255.338-28. Foram eleitos, por aclamação, para o 
Conselho Fiscal, os seguintes associados: Titulares: Marciano Adílio Spica, 
Antônio Madalena Genz e Marcos Fábio Alexandre Nicolau. Suplentes: Lilian 
Wurzba Ioshimoto, Etienne Alfred Higuet e Írio Coutinho. 5) Definição de tema 
do 9º Congresso da ABFR – Sobral, CE (Antônio Glaudenir Maia): O relator 
apresentou a seguinte proposta de tema central para o próximo Congresso da 
ABFR: Religião no Século XXI. A proposta foi aprovada por unanimidade. Os 
subtemas serão definidos pela nova Diretoria. 6) Outros Assuntos: 6.1 
Marciano Spica anunciou o evento International Conference of Americanists em 
julho de 2021, em Foz do Iguaçu, no qual é possível formar mesas de filosofia 
da religião, envolvendo um pesquisador brasileiro e um estrangeiro; ele 
estimulou interessados a participar. 6.2 Antônio Madalena defendeu que 
precisamos aumentar a interlocução com outras religiões que não a cristã, 
inclusive com convidados para conferencistas principais dos nossos 
congressos e nos objetos de reflexão filosófica; foi aprovada por unanimidade a 
elaboração de um número futuro sobre Diversidade Religiosa tendo o próprio 
Antônio Madalena Genz como organizador. 6.3 Cecília Cavaleiro de Macedo 
solicitou autorização para criar uma nova identidade visual para a Revista, o 
que vai envolver custos. Solicitação aprovada por unanimidade. 7) Exposição 
do projeto de financiamento de bolsas pela ABFR – “Supporting 
Constructive Research on the Existence of God in Portuguese-Speaking 
Latin America” (Agnaldo Portugal): Foi exposto o projeto que é uma 
oportunidade de pesquisa em filosofia da religião, com o objetivo de 
internacionalizar a produção brasileira na área por meio de bolsas de pesquisa. 
Devido ao adiantado da hora, a exposição ficou de ser completada no dia 
seguinte para os interessados. Nada mais havendo a deliberar, a assembleia 
se encerrou às 17h30, sendo a presente ata assinada por Maria Cristina 
Mariante Guarnieri, que presidiu a sessão e Agnaldo Cuoco Portugal, que a 
secretariou. 
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