
10/06/2016 - ATA DA V REUNIÃO DO CDC 
BIÊNIO 2014-2016 
No dia 10 de junho de 2016, às 18 horas e40 minutos, à Rua São Pedro nº 663, Centro, Gramado, 
Rio Grande do Sul, sede da FAURGS inicia-se a quinta reunião do Conselho Deliberativo e 
Científico da ABRATEF, biênio 2014-2016, tendo como coordenadora Rosana Galina (APTF) e 
secretária Denise Mendes Gomes (APTF). Rosana Galina (APTF) abre a reunião seguindo a pauta 
e verificando o quórum e assinatura do livro de presença dos Conselheiros. Rosana Galina (APTF) 
passa o livro de presença e a lista de confirmação de dados cadastrais juntamente com folha para 
cadastro dos novos conselheiros desse órgão. Lê a pauta da quinta reunião: Abertura, verificação 
do quórum e assinatura de livro de presença pelos Conselheiros; Aprovação da ata da 
reunião ocorrida em Chapecó-SC, em 11 de março de 2016; Leitura e aprovação da pauta; 
Apresentação da Diretoria Executiva da ABRATEF; Apresentação pelas regionais dos seus 
conselheiros eleitos para o biênio 2016-2018; Eleição entre os novos conselheiros do 
Coordenador e dos Secretários do CD para o biênio 2016-2018. Pergunta se alguém tem algo a 
acrescentar à ata e aprova a ata da quarta reunião Registra-se a presença de Helena Centeno Hintz 
(AGATEF), presidente da ABRATEF, Luiz Carlos Prado (AGATEF), presidente do Congresso, e 
dos conselheiros: ACATEF:Danielle Doss Damo Martins da Silva; AGATEF: Adriana Zanonato, 
Helena Centeno Hintz, Ieda Dorfman, Luiz Carlos Prado e Mara Lúcia 
Rossato; AMATEF: Eliane dos Santos Alves; APETEF-PE: Fernanda Andrade Lima; APRTF: 
Daniela Bertoncello de Oliveira; APTF: Ada Pellegrini Lemos, Denise Mendes Gomes, Eliete 
Belfort Mattos, Maria Luiza Munhoz e Rosana Galina; ARTEF-BA: Djenane Bittencourt Amaral, 
Maria de Fátima Santos Mônaco e Margareth Azi de Carvalho; ATFAGO: Fernanda 
Machado; ATEFES: Daniela Reis e Silva e Rita de Cássia Chagas Rodrigues; ATF-RJ: Ana 
Cristina Barros Fróes, Lúcia Helena Barros Vinagre e Maria Cecília Veluk Batista; ATF-MS: 
Claudia Naglis; e dos conselheiros eleitos para o biêncio 2016-2018: ACATEF: Débora A. 
Ferreira e Danielle Doss Damo Martins da Silva; ACTF-CE: Claudia Egypto Machado e Luis 
José Menezes de Souza; AMATEF: Danielly Vitor de Albuquerque, Eliane dos Santos 
Alves; APETEF-PE: Lucia Freire e Edna Malheiros;APRTF: Daniela Bertoncello de Oliveira, 
Maria Luiza Vieira Fava e Elza Maia Sbrissia Artigas; APTF: Rosana Galina, Eliete Belfort 
Mattos, Ada Pellegrini Lemos, Maria Luiza Munhoz, Márcia Moreira Volponi; ATEFES: Silvia 
Gomes de M. Fontes e Márcia Candeias Perin; ATF-MS: Maria Helena do Espírito Santo 
Coelho; ATF-RJ: Cynthia Ladvocat, Lucia Helena Barros Vinagre, Maria Cecília Veluk Baptista, 
Vera Risi, Ana Cristina Barros Fróes; ATFAGO: Fernanda Machado, Silvana Silvestre e Sam 
Cyrous; ARTEF BA: Djenane Bittencourt Amaral, Maria de Fátima Santos Mônaco, Margareth 
Azi de Carvalho. Além dos presentes, consta a conselheira da AMATEF Sheila de Souza Araújo. 
Rosana Galina (APTF) agradece a participação de todos, o apoio e a continuidade que foi possível 
dar ao trabalho do CDC no biênio 2014-2016 concretizando o Plano de Ação proposto no início 
dessa gestão. Assim, dá inicio à apresentação da diretoria executiva da ABRATEF. Vera Risi 
(ATF-RJ) faz a apresentação: Presidente Vera Risi, Vice Presidente Ana Cristina Barros Fróes, 1ª 
Secretária Cristina Villaça, 2ª Secretária Juliana Medina, 1ª Tesoureira Michelle Paes Leme, 2ª 
Tesoureira Eliane Andrade, Diretora Científica Elisa Motta, Diretora de Comunicação Rosane 
Porto, Diretora de Relações Institucionais Cynthia Ladvocat, Diretora Adjunta Maria Cecilia 
Veluk Baptista Rosana Galina (APTF) dá as boas vindas à nova diretoria da ABRATEF e 
apresenta a solicitação do CDC de que o tema do congresso seja previamente apresentado às 
regionais para que os institutos opinem e entreguem suas propostas às regionais para que essas as 
apresentem à ABRATEF. Em seguida, Rosana Galina (APTF) pede que as regionais se 
apresentem seus conselheiros. Rosana Galina (APTF) esclarece o funcionamento do CDC para os 
recém-chegados, dizendo que a primeira reunião acontece na regional responsável pelo congresso, 
para dar um impulso financeiro à regional. Depois, se abrem inscrições para a realização das 
demais reuniões. Em cada reunião, a regional que recebe o CDC realiza o simpósio. Além disso, 
uma das regionais se oferta para organizar o Encontro de Formadores. Rosana Galina (APTF) 
diz que foi combinado que as pessoas que irão para o CDC não participem do simpósio, pois 
o entra-e-sai dos conselheiros prejudica muito a reunião. Cynthia Ladvocat (ATF-RJ) 
pergunta: então, quem participaria do simpósio? E defende que o simpósio é uma 
oportunidade de que as diversas regionais ofereçam um evento com profissionais de outras 
regionais, sem custo, uma vez que eles vêm para participar da reunião do CDC, auxiliando 
na arrecadação de fundos para as regionais. Essa questão fica como recomendação para a 



próxima gestão do CDC. Assim como a questão do tema do congresso. Rosana Galina (APTF) 
passa para o ponto seguinte da pauta, a eleição do novo coordenador. Abre para candidaturas. 
Helena Centelho Hintz (AGATEF), Vera Risi (ATF-RJ) e Rosana Galina (APTF) indicam Daniela 
Bertoncello (APRTF) para coordenar o CDC no período de 2016-2018. Rosana Galina (APTF) 
ressalta a importância da participação de Daniela Bertoncello (APRTF) no processo de 
recuperação da ACATEF e a presença sempre estimuladora e responsável em todas as reuniões do 
CDC. Coloca-se o nome de Daniela Bertoncello (APRTF) em votação e ela é eleita por 
unanimidade. Daniela Bertoncello (APRTF) agradece de coração e afirma que é assim, com o 
coração, que ela deseja conduzir essa tarefa. Ela avisa que gosta de trabalhar bastante. Rosana 
Galina (APTF) entrega a ela os dois livros Ata, a pasta da Comissão de Formação e a pasta criada 
por Marilene Grandesso (APTF) com a documentaçao do CDC. Daniela Bertoncello (APRTF) 
recebe os quatro volumes. Rosana abre a eleição para a secretária. Normalmente, se tem um 
secretário. Há duas gestões, há dois secretários e Rosana Galina (APTF) sugere que seja alguém 
perto dela. Daniela Bertoncello (APRTF) indica Daniele Doss Damuns Martins (ACATEF), que 
aceita, e fica aberta a segunda vaga de secretária. Daniele Doss Damuns Martins (ACATEF) 
indica Débora Alt Ferreira (ACATEF). Helena Centelho Hintz (AGATEF) sugere que seja alguém 
de outro estado. Rosana Galina (APTF) chama a atenção de que seja alguém com facilidade com 
tecnologia. Ficam aprovadas, por aclamação, Daniele Doss Damuns Martins (ACATEF) e Débora 
Alt Ferreira (ACATEF) como secretárias do CDC no biênio 2016-2018. Rosana Galina (APTF) 
pede uma salva de palmas. Daniela Bertoncello (APRTF) divide o peso da terefa, simbolicamente, 
entregando uma pasta a cada uma das secretarias. Luis Carlos Prado (AGATEF) sugere que se 
marque a data da próxima reunião. Daniela Reis e Silva (Atefes) faz a oferta de receber o CDC no 
primeiro semestre de 2018 (quarta reunião do biênio). A data da primeira reunião, no Rio de 
Janeiro, será entre outubro e novembro de 2016, a ser definida pela atual diretoria e informada aos 
membros do CDC via e-mail. A APETEF gostaria de sediar uma reunião nesse biênio. Sugerem o 
primeiro semestre de 2017. A ATFAGO, a APRTF e a APTF se candidatam para receber a 
segunda reunião de 2017. É esclarecido por Rosana Galina (APTF) que, nessa ocasião, ocorre a 
organização do Encontro de Formadores e que, por isso, não há simpósio. Rosana Galina (APTF) 
pergunta quem, após os esclarecimentos, ainda se candidata para organizar a reunião do segundo 
semestre de 2017. Fernanda Machado (ATFAGO) retira a oferta da ATFAGO. Por outro lado, 
Vera Risi (ATF-RJ) declina da primeira reunião no Rio de Janeiro, cedendo para a ATFAGO a 
realização da primeira reunião do CDC 2016-2018, no segundo semestre de 2016. Todas as 
regionais que se candidataram, retiram sua oferta de realizar a segunda reunião de 2017, que fica 
em aberto. Adriana Zanonato (AGATEF) pergunta por que não se pode fazer o simpósio quando 
ocorre o Encontro de Formadores. Vera Risi (ATF-RJ) esclarece que  foi assim definido porque 
acumula muito trabalho para os organizadores. Fernanda Machado (ATFAGO) ilustra que, em 
Goiania, por ter apenas um Instituto de Formação, houve muita dificuldade em realizar os dois 
eventos simultaneamente, além da reunião do CDC e que, ao final, o Encontro de Formadores se 
pagou, mas não levantou fundos para a associação. Ela defende que o interesse de receber o CDC 
é de receber também o simpósio.Cynthia Ladvocat (ATF-RJ) diz que é preciso questionar o 
sentido do Encontro de Formadores. Rosana Galina (APTF) resume que além dessa 
discussão falta ser definido e discutido se fazer ou não o simpósio durante o CDC e quem vai 
receber o Encontro de Formadores e a segunda reunião do CDC 2016-2018. Luis Carlos 
Prado (AGATEF) traz a importância da discussão sobre a formação e diz que há muito que 
discutir a partir da mudança do nome da ABRATEF. Rosana Galina (APTF) diz que, na ata da 
última reunião há uma série de recomendações e que esta, feita por Luis Carlos Prado (AGATEF) 
está incluída. Daniela Bertoncello (APRTF) pede que as datas fiquem em aberto para serem 
aprovadas na próxima reunião, que já é da próxima gestão. Rosana Galina (APTF) resume o que 
foi dito, enfatizando que o Encontro de Formadores e os locais e datas das próximas reuniões 
precisam ainda ser definidos na próxima reunião do CDC e que Recife tem prioridade e precisa 
ser salvaguardada uma data para eles, uma vez que no biêncio que se encerra a reunião que seria 
em Recife foi desmarcada devido a condições ambientais. Rosana Galina (APTF) dá a reunião por 
encerrada. 

Aplausos. 

Rosana Galina                    e               Denise Mendes Gomes 
(Coordenadora)                                   (Secretária) 


