
03-08-2018 - ATA da 5ª Reunião do CDC, Biênio 2016-2018, durante o 13° Congresso Brasileiro 
de Terapia Familiar – Rio de Janeiro - RJ 

No dia 03 de Agosto de 2018, na Sala Américas I e II do Centro de Convenções do Windsor Oceânico 
Hotel no Rio de Janeiro foi dado início à última reunião do Conselho Deliberativo Científico - CDC da 
ABRATEF, do biênio 2016-2018, às 12h20, em segunda chamada. A coordenadora do Conselho 
Deliberativo Científico da ABRATEF, Daniela Bertoncello (APRTF) iniciou a reunião dando as boas 
vindas aos conselheiros e demais participantes, solicitando que todos assinassem o livro de 
presença. A seguir, leu a convocação desta 5ª reunião, encaminhada via email, com trinta dias de 
antecedência aos conselheiros, seguida da leitura da pauta: Aprovação da ata da reunião ocorrida em 
Vitória - ES, em 06 e 07 de Abril de 2018;Leitura e aprovação da pauta;Considerações finais da 
Diretoria Executiva atual da ABRATEF;Considerações finais dos Conselheiros deste 
biênio;Considerações finais da Coordenação do CDC deste biênio;Apresentação dos Conselheiros 
eleitos para o novo biênio 2018-2020 pelas respectivas Regionais;Eleição, entre os novos conselheiros, 
do Coordenador, Vice Coordenador, 1º Secretário e 2º Secretário para o Biênio 2018-2020;Definição e 
aprovação do local para a realização da primeira reunião do CDC do novo biênio, no mês de novembro 
de 2018;A ata da reunião ocorrida em Vitória – ES, nos dias 06 e 07 de abril de 2018, foi 
aprovada.A pauta foi aprovada pelos presentes, sem qualquer ressalva e foi encaminhada a 
palavra para a Presidente da ABRATEF, Vera Risi (ATF-RJ),para suas considerações finais 
representando a Diretoria Executiva deste biênio que está se encerrando e Vera comentou acerca do 
crescimento da ABRATEF neste biênio, lembrando algumas ações como, por exemplo: parcerias como 
a Rede Europeia e Latino Americana de Escolas Sistêmicas - Relates e Universidades dando a 
possibilidades de trazermos convidados internacionais para o Congresso, aproximação com os 
Institutos Formadores, remodelação do site entre outras ações. Solicitou que as regionais continuassem 
a fazer a aproximação com seus Institutos Formadores, pois certamente essa ação é a possibilidade de 
trazer novos associados às Regionais e consequentemente à ABRATEF. Lembrou ainda do projeto 
encabeçado por Maria Rita Seixas (APTF) e que abrirá portas importantes para a Terapia Familiar no 
cenário nacional.  Passou a palavra para Maria Rita Seixas (APTF)que comentou ser necessário 
mudar a gestão do Projeto. Atualmente são três responsáveis: Maria Rita Seixas (APTF) como 
responsável geral, Vera Risi (ATF RJ) representando a ABRATEF e Rosa Lidia Pontes representando 
a FEBRAP. Sugeriu que Vera permaneça à frente desse projeto como representante da ABRATEF, 
mesmo com a transição de diretoria dessa Associação.  Foi aprovado pelos conselheiros que Vera Risi 
(ATF RJ) permaneça neste papel. Em seguida os conselheiros tiveram a oportunidade de fazer o 
uso da palavrae agradeceram pela sua participação neste biênio, como representantes de suas 
regionais e ainda parabenizaram os trabalhos da coordenadora do CDC, Daniela Bertoncello (APRTF) 
e das secretárias Danielle Doss Damo Martins da Silva (ACATEF) e Edna Malheiros (APETEF), assim 
como da equipe organizadora do Congresso na pessoa de Cynthia Ladvocat (ATF-RJ). Dentre as 
manifestações, Luiz Carlos Prado (AGATEF), Márcia Volponi (APTF) e Fernanda Machado 
(ATFAGO) se despediram do grupo, visto que não serão conselheiros no novo biênio que se inicia. 
Eliete Belfort Matos (APTF) falou da alegria de fazer parte do CDC e agradece o empenho da 
coordenadora e das secretárias. Parabenizou a organização do Congresso pela presteza na comunicação 
e pelo número de congressistas inscritos. Maria Luíza Munhoz (APTF) complementa agradecendo ao 
trabalho da coordenação do CDC e aos organizadores do congresso. Maria Cecília V. Baptista (ATF 
RJ) parabenizou o trabalho da coordenadora e das secretárias do CDC, mencionando que como 
responsável pelo relatório final da comissão do congresso do CDC, finalizará o mesmo posteriormente 
ao Congresso para que suas informações fiquem completas e conclusivas. Assim que isso pronto 
enviará o mesmo a essa coordenação. Luiz Carlos Prado (AGATEF) fez uso da palavra, parabenizando 
a coordenação do CDC e os organizadores do Congresso. Mencionou a importância de fazer parte 
desse grupo e se despediu, após vinte e quatro anos participando como Conselheiro. Dispôs-se a 
participar como colaborador. A coordenadora Daniela Bertoncello (APRTF) agradece a participação de 
Prado por todo esse tempo, mencionando sua importância na história do CDC e em todas as suas ações 
neste Conselho. Helena Hintz (AGATEF) agradeceu o trabalho da coordenadora e secretárias, 
lembrando os momentos difíceis desse grupo e da forma como foi conduzido. Ieda Zamel Dorfman 
(AGATEF) agradeceu e mencionou também elogiando a condução dos trabalhos da coordenação e 
secretaria. Rosana Galina (APTF) se manifestou agradecendo a gestão da forma como foi conduzindo 
as discussões e o desenvolvimento dos trabalhos.  Agradeceu a cada uma das integrantes do grupo da 
coordenação. Márcia Volponi (APTF) se despediu do CDC agradecendo ao grupo e desejando um bom 
próximo biênio. Maria Helena Coelho (ATF-MS) agradeceu a diretoria da ABRATEF, por ter se 
sentido, acolhida e amparada. Comentou a grandeza da noite anterior, das regionais estarem juntas, 
vestindo a camisa das outras regionais, no momento da Assembleia Geral Ordinária da ABRATEF. 



Parabenizou a organização do Congresso e agradeceu o trabalho da coordenação do CDC. Eliane dos 
Santos Alves (AMATEF) lembrou da metáfora da orquestra utilizada pela coordenadora na última 
reunião e mencionou a importância da saída do Congresso do eixo Rio - SP, caminhando para outros 
lugares do Brasil. Ana Cristina Barros Fróes (ATF RJ), disse que continuará como presidente de sua 
regional, parabenizando à coordenação e agradecendo a todos os conselheiros, pelo trabalho realizado 
com união e harmonia. Disse que isso se mostrou na organização desse congresso, assinalando o 
crescimento desse grupo e do trabalho feito. Daniela Reis (ATEFES), representando o Presidente e 
Conselheiros da sua regional, parabenizou a coordenação e a organização do Congresso. Parabenizou 
também a conselheira Mara Rossato da AGATEF, pela excelente condução da revista da ABRATEF 
que atualmente já tem um banco de artigos para mais uma revista. Fernanda Lima (APETEF) 
agradeceu à coordenação deste conselho e a todos os conselheiros. Maria Rita Seixas (APTF) 
agradeceu Vera Risi (ATF RJ) e Daniela Bertoncello (APRTF) por terem aberto as portas da 
ABRATEF e do CDC para que a moção pudesse ser contemplada como pauta e discutida. Comentou 
que sem essa abertura não haveria conseguido. Daniela mencionou a importância de ter havido essa 
abertura e a iniciativa de Maria Rita trazendo essa discussão até o CDC e liderando esse trabalho 
juntamente com representantes da APTF. Cynthia Ladvocat (ATF RJ) lembrou o trabalho das 
secretárias e agradeceu. Parabenizou o trabalho de Daniela Bertoncello (APRTF) e de Vera Risi (ATF 
RJ). Fernanda Machado (ATFAGO) parabenizou o trabalho do grupo e agradeceu por ter feito parte 
desse grupo e se despediu desse Conselho. Retomando a palavra, a coordenadora Daniela 
(APRTF), em suas considerações finais, apresentou os quatro pontos principais da gestão: o 
espaço para as regionais em todas as reuniões do CDC poderem ser acolhidas com suas conquistas e 
dificuldades; a discussão acerca da nova categoria, neste ponto sugere que as discussões acerca dos 
critérios para esta categoria sigam para o próximo biênio; as alterações do Estatuto e do Regimento 
Interno da ABRATEF que puderam acontecer, após revisão e atualização e finalmente o trabalho 
realizado pelas comissões. Elogiou o trabalho da Comissão de História, Comissão Editorial, Comissão 
de Pesquisa e Comissão do Congresso, deixando a reflexão sobre a Comissão de Relações 
Internacionais, Nacionais e Institucionais, sobre a necessidade ou não de mantê-la. Lembrou das 
palavras proferidas por ela mesma no momento em que assumiu a coordenação em Gramado em 2016: 
trabalho e amor e presenteou o grupo com um vídeo que contou a trajetória deste grupo neste biênio. 
Foi um momento de muita emoção e foi aplaudida por todos. Na continuidade da pauta, os 
presidentes eleitos foram nominados e apresentaram seus conselheiros eleitos do biênio 2018-
2020: ACATEF: Michele Gaboardi Lucas (Presidente), Danielle Doss Damo Martins da Silva, Kátia 
Caon Colombelli. ACTF:Virgínia Uchôa (Presidente), Luis José de Menezes e 
Souza.AGATEF:Helena Centeno Hintz (Presidente),Adriana Selene Zanonato, Ieda Zamel Dorfman, 
Mara Lúcia Rossato,Suely Teitelbaum.AMATEF: Eliane dos Santos Alves (Presidente), Katya 
Rodrigues, Mariela Diez Barreto.APETEF: Lucia Freire (Presidente), Edna Malheiros, Maria Helena 
Lira.APRTF: Andréa de Souza Carvalho Toledo (Presidente), Elza Maria Sbríssia Artigas, Josiane 
Érica Foltram Leal. APTF: Agda Maria Tuzino Leite Maffei (Presidente), Eliete Teixeira Belfort 
Mattos, Maria Luiza Puglisi Munhoz, Rosana Lia Mercaldi Galina, Verônica Apparecida da Motta 
Cezar Ferreira.ARTEF BA: Maria de Fátima Santos Mônaco (Presidente), Maria Socorro de Souza 
Cavalcante Fortunato, Selma Maria Evangelista Ferreira da Silva.ATFAGO:Silvana Silvestre 
(Presidente), Analice Vinhal, Angela Baiocchi, Gisela Isaac, Larissa Caramaschi. ATEFES:Walter 
Braz Lowal Vieira (Presidente), Marcia Candeias Perin, Silvia Gomes de M. Fontes.ATF-
MS: Marcella Naglis (Presidente), Maria Helena Coelho, Claudia Naglis.ATF-RJ:Ana Cristina B. B. 
Fróes Garcia (Presidente), Cynthia Ladvocat, Lúcia Helena Barros Vinagre, Maria Cecília Veluk 
Baptista, Vera Risi.Associados Titulares Colaboradores não conselheiros: Ada Pellegrini Lemos 
(APTF); Cristina Villaça (ATF RJ); Daniela Bertoncello de Oliveira (APRTF); Daniela Reis e Silva 
(ATEFES) e Rosane Porto (ATF RJ). Após esse momento, Daniela relembrou sua indicação dos 
nomes para a coordenação do CDC de Ieda Zamel Dorfman (AGATEF) e Helena Centeno Hintz 
(AGATEF).Abriu para novas indicações, por parte do grupo de conselheiros. Na ausência de outras 
indicações, Ieda e Helena aceitaram a indicação e seus nomes foram colocados em votação e aprovados 
por unanimidade. Com a palavra, Ieda e Helena agradeceram a confiança do grupo e solicitaram 
uma co-construção na condução dos trabalhos, onde ambas estariam atuando como co-
coordenadoras, sem hierarquia nas funções. Todos concordam. Sugeriram a permanência do nome 
de Edna Malheiros (APETEF) para ser uma das secretárias, que aceitou a indicação e colocaram em 
aberto o cargo para uma segunda secretária. Michele Gaboardi Lucas (ACATEF) colocou seu nome a 
disposição. Os nomes de Edna e Michele foram colocados em votação e aprovados por 
unanimidade. Para a próxima reunião do CDC que deverá acontecer em novembro deste ano, 
Ieda Z. Dorfman colocou a AGATEF à disposição para sediá-la. O grupo aceitou a 
proposição.  Angela Baiocchi (ATFAGO) em nome da ATFAGO, regional que sediará a 



ABRATEF no novo biênio, colocou queem função de constituírem uma regional pequena, 
pretendem fazer uma gestão colegiada, em conjunto com as demais regionais.Apesar do regimento 
da ABRATEF não comportar esse tipo de gestão colocou que deseja que essa discussão seja feita no 
próximo CDC, com propostas para esta ação e alteração. Silvana Silvestre (ATFAGO) agradeceu a 
confiança na condução da ABRATEF e do Congresso para este próximo biênio. Ela disse que acredita 
que com essa transição para uma gestão colegiada, haverá oportunidade para todas as regionais 
menores poderem um dia ter a experiência de estar à frente da ABRATEF. Fátima Mônaco (ARTEF 
BA) mencionou o interesse da sua regional em sediar a 2ª reunião do CDC no primeiro semestre 
de 2019. Foi seguida pelas manifestações de mesmo interesse de Andréa Toledo (APRTF), Lucia 
Freire (APETEF) e de Virgínia Uchôa (ACTF). A reunião foi encerrada por Daniela Bertoncello 
de Oliveira (APRTF) às 13h35. 

Daniela Bertoncello de Oliveira 
Coordenadora CDC – Biênio 2016-2018                      

Danielle Doss Damo M. da Silva & Edna Malheiros 
Secretárias CDC – Biênio 2016-2018 

 
	


