
11-03-2016 - ATA DE REUNIÃO - 
CHAPECÓ - SC 
No dia 11 de março de 2016, às 15 horas, no Hotel Mogano 
Business, na Av. Getúlio Dorneles Vargas, 1372 – Centro – 
Chapecó-SC, dá-se início a quarta reunião do Conselho 
Deliberativo e Científico da ABRATEF, Gestão 2014-2016, tendo 
como coordenadora Rosana Galina (APTF) e secretárias Vera Risi 
(ATF-RJ) e Marcia Moreira Volponi (APTF). Rosana Galina (APTF) 
abre a reunião seguindo a pauta e verificando o quórum e 
assinatura do livro de presença dos Conselheiros. Marcia Moreira 
Volponi (APTF) passa o livro de presença e a lista de confirmação 
de dados cadastrais e recolhe 08 (oito) procurações: na ausência 
da Ana Beatriz Baptista Sulzer (ATF-RJ), outorga à Lucia Vinagre 
(ATF-RJ), Ana Cristina Barros Fróes (ATF-RJ), outorga à Lucia 
Vinagre (ATF-RJ), Daniela Reis e Silva (ATEFES), outorga à 
Helena Centeno Hintz (AGATEF), Eliete Teixeira Belfort Mattos 
(APTF), outorga à Rosana Galina (APTF), Maria Cecília Veluk 
Dias Baptista (ATF-RJ), outorga à Lucia Vinagre (ATF-RJ), Rita de 
Cássia Chagas Rodrigues (ATEFES), outorga à Helena Centeno 
Hintz (AGATEF), Solange Diuana (ATF-RJ), outorga à Lucia 
Vinagre (ATF-RJ), Suely Teitelbaum (AGATEF), outorga à Ieda 
Zamel Dorfman (AGATEF). Registra-se a presença de Helena 
Centeno Hintz (AGATEF), presidente da ABRATEF, Luiz Carlos 
Prado (AGATEF), presidente do Congresso; e dos conselheiros: 
AGATEF: Ieda Dorfman, Mara Lúcia Rossato, e Luiz Carlos 
Prado; APTF: Ada Pellegrini Lemos, Maria Luiza Puglisi Munhoz e 
Rosana Galina; ATF-RJ: Lucia Vinagre; APRTF: Daniela 
Bertoncello de Oliveira; Marcos Naime Pontes da APTF; Vera Risi 
da ATF-RJ. Rosana Galina abre a reunião com leitura e aprovação 
da seguinte pauta: Abertura, verificação do quórum e assinatura 
de livro de presença pelos Conselheiros a seguir passa para a 
Aprovação da ata da reunião ocorrida no Rio de Janeiro-RJ, em 
27 de agosto de 2015; Leitura e aprovação da pauta; 
Apresentação e aprovação dos relatórios das Comissões; 
Organização da 5ª e última Reunião do CDC, em Gramado, no dia 
10 de junho de 2016 às 18horas, com a conclusão dos trabalhos 
desta gestão; Relato da diretoria executiva da ABRATEF e do XII 
Congresso Brasileiro de Terapia Familiar; Informes e questões 
das Associações Regionais; Assuntos gerais; Auto avaliação do 
trabalho da 4ª reunião do CDC 2014-2016. Rosana Galina (APTF) 



informa que a reunião será antecipada com término às 15horas e 
30minutos em virtude dos horários do voo que sai de Chapecó e 
chega a Congonhas levando muitos conselheiros. Rosana Galina 
(APTF) antecipa os assuntos gerais e comunica que a AMITEF 
definiu o encerramento de suas atividades mandando documento 
que foi lido por Rosana Galina (APTF) e ora é transcrito: Caras 
Rosana e Helena, Conforme comunicado anteriormente, em 
04 de dezembro de 2015, a AMITEF encerrou suas atividades 
e está legalmente fechada, de acordo com decisão da 
Assembleia convocada para esta finalidade. Alguns 
associados adimplentes nos procuram para saber em qual 
regional podem se filiar uma vez que não querem desligar da 
ABRATEF. Solicitamos, veementemente, que nos informe se a 
ABRATEF irá posicionar-se sobre esta situação decidindo por 
uma regional. De nossa parte, consideramos melhor que cada 
associado procure a regional que lhe for mais confortável a 
filiação, uma vez que esse procedimento não fere o estatuto 
da ABRATEF. Atenciosamente, Ivonete, Beatriz e Norma. A 
demanda que Maria Beatriz Rios Ricci nos traz será discutida no 
decorrer da reunião quando o quórum for maior. Rosana Galina 
(APTF) segue a reunião trazendo como o novo item da pauta a 
avaliação do plano de trabalho da gestão 2014-2016. Como 
primeiro item do Plano de Ação dessa gestão estava a definição 
do Formato de Trabalho do CDC, se em comissões presenciais 
ou a continuidade dos trabalhos on line. Rosana Galina (APTF) 
relata que na ata da terceira reunião, em 27 de agosto de 2015, no 
Rio de Janeiro, do CDC, foi proposto e aprovado que os encontros 
das Comissões do CDC serão presenciais, com possibilidade de 
contato virtual, de acordo com as necessidades para o 
desenvolvimento dos trabalhos. Ficou redigido para o Regimento 
Interno o seguinte texto: As comissões de trabalho do CDC são 
definidas a cada biênio, segundo as necessidades das 
Regionais e da ABRATEF, de acordo com o Plano de 
Trabalho do Coordenador do CDC. Outro item do Plano de 
Ação é definir Quais as Comissões que continuarão trabalhando 
questão que os conselheiros decidiram pela continuidade das 
seguintes comissões: Comissão do Histórico, Comissão Editorial, 
Comissão de Pesquisa. Apresentou os nomes da Comissão 
Editorial, Vera Risi (ATF RJ) e pede a retirada do nome da 
Solange Diuana (ATF-RJ) e a inserção dos nomes de Daniela 
Reis (ATEFES) e Eliane Alves (AMATEF). Como próximo item 



do Plano de Ação foi mantido e está correto em todas as 
regionais o Número de Representantes no CDC, segundo o 
número de associados às regionais: acima de 100 associados 5 
representantes; de 99 para 75 associados 4 representante 
regionais; de 74 a 50 associados 3 representantes regionais; até 
49 associados dois representantes regionais. Nessa discussão foi 
trazido por Helena Hintz (AGATEF) que o critério de que os 
conselheiros só podem ser eleitos para duas gestões 
consecutivas não corresponde à realidade do vivido pelas 
regionais. Argumenta que há regionais que existe uma dificuldade 
para que o associado se disponibilize para ser conselheiro. 
Sugere que seja retirado esse impedimento, facilitando a presença 
de quem de fato pode se candidatar. A colocação foi aceita por 
unanimidade e será levado para aprovação na Assembleia Geral o 
seguinte texto que traz mudanças estatutárias e regimentais: os 
conselheiros do CDC poderão ser reeleitos, a cada dois anos, 
sucessivamente sem limitação de tempo, a critério de cada 
Regional. Próximo item: Regionais e o Congresso. Rosana 
Galina (APTF) pede que Helena Hintz e Luiz Carlos Prado 
(AGATEF) relatem o papel e a contribuição das Regionais na 
construção do XII Congresso Brasileiro de Terapia Familiar. 
Helena Hintz (AGATEF) relata que não houve apoio das regionais 
na colaboração com indicação de nomes de profissionais 
experientes nos temas propostos. Mara Lúcia Rossato (AGATEF), 
coordenadora da Comissão Científica do XII Congresso, fala que 
foi um trabalho bem difícil, pois só quem colaborou foram as 
regionais Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. Rosana Galina 
(APTF) fala que o Congresso é o resultado final do trabalho da 
ABRATEF que foi acompanhado e desenvolvido pelas regionais. A 
ABRATEF só existe pelas regionais. A função do CDC é levantar 
questões para levar para a diretoria da ABRATEF e esta levar 
para as suas regionais. Helena Hintz (AGATEF) fala do grande 
número de e-mails que recebe e que a maioria das perguntas 
dirigem-se ao pedido de como devem fazer para se associar a 
ABRATEF. Rosana Galina (APTF) fala que esse item do plano de 
ação propõe o fortalecimento da ABRATEF. Lucia Vinagre (ATF-
RJ) levanta a questão de como a ABRATEF começou. Pergunta 
quem nasceu primeiro? Diferentes vozes respondem essa 
questão. As primeiras regionais nasceram juntas com a ABRATEF 
em 1994 num Congresso em São Paulo e depois toma corpo em 
um encontro em Salvador. A ABRATEF seria um grande guarda 



chuva que abarca as regionais e não tem ligação direta com os 
associados. Cabe a regional ter o compromisso de fazer a 
ABRATEF crescer. Quando uma diretoria assume uma regional 
precisa haver um compromisso com a ABRATEF. Precisa ser 
incutido dentro da diretoria da regional a ABRATEF. Luiz Carlos 
Prado atribui que a falta de dinheiro no caixa da ABRATEF 
dificulta, pois a presidente não tem como visitar regionais que 
estão necessitando de apoio e coloca que uma forma de fortalecê-
la seria o aumento de arrecadação. Surge a proposta de 
mudança estatutária de aumentar o valor pago à ABRATEF 
quando na realização do congresso de 60% para a Regional e 
40%   para a ABRATEF que entrará em vigor à partir de 2018. 
Foi sugerido também, que conste no boleto de cobrança das 
anuidades das regionais que 10% se destina a ABRATEF, 
para que o associado tenha consciência de que faz parte 
também da associação nacional. Foi votado e aprovado por 
unanimidade no CDC e será levado para votação na 
Assembleia Geral. Luiz Carlos Prado (AGATEF) sugere que no 
ano que intercala o Congresso, a Regional faça um Simpósio ou 
Jornada e convide o presidente da ABRATEF para participar e 
divulgar a ABRATEF. Rosana Galina (APTF) fala que não acha 
interessante que os conselheiros se ausentem do CDC para 
participarem do Simpósio na regional que o acolhe, pois o 
membro, ao se ausentar para fazer a sua palestra no Simpósio, 
quando volta necessita de se inteirar dos assuntos abordados e 
isso compromete o andamento dos trabalhos no CDC. Ada 
Pellegrini Lemos (APTF) lança a ideia de fazer um Congresso co-
participativo que cada regional poderia trabalhar o tema pré-
estabelecido e depois levar o resultado ao Congresso, podendo 
até surgir uma revista. Cada regional ter o comprometimento 
científico na construção do Congresso. Os temas podem ser 
abordados no CDC, sugeridos pela regional que prepara o 
congresso e os conselheiros levariam para as suas regionais. 
Próximo item do Plano de Ação Acompanhamento do 
Momento da ACATEF e de outras regiões que se 
interessaram ou venham a se interessar por formar 
Regionais. A presidente da ABRATEF Helena Hintz (AGATEF) e 
a coordenadora do CDC Rosana Galina (APTF) estiveram ao lado 
da AMITEF acompanhando todo o processo que foi desenvolvido 
por essa regional, processo esse que teve desfecho no dia 04 de 
dezembro de 2015 com a carta anteriormente reproduzida. Na 



dissolução da regional Ivonete Aparecida Vieira, Maria Beatriz 
Rios Ricci e Norma Thelma Sousa Brandão Marcossi trazem a 
seguinte questão para a presidente da ABRATEF e para o CDC: 
Para que regional os associados adimplentes deveriam ser 
direcionados, para uma determinada regional ou o associado 
escolhe a qual regional ele deve se associar? Ficou decidido, 
contemplando a sugestão da regional, que todo terapeuta de 
família mineiro possa se associar a uma regional de sua escolha, 
a regional que foi fechada repassa a documentação do mesmo e a 
regional que o recebe apresentará seu regimento interno que 
passará a ser o que regerá o associado. Para o terapeuta de 
família de Minas Gerais que busca um lugar para associar-se e 
não tinha vinculo com a AMITEF buscará a regional que o 
interessa e ficará submetido aos critérios da Regional. Próximo 
item do Plano de Ação, Espaço para Conhecimento dos 
Programas dos Diferentes Institutos que compõe as 
Regionais. Essa proposta não foi desenvolvida nessa gestão. 
Contamos apenas com o relato dos trabalhos desenvolvidos pelas 
regionais. A intenção original era de se conhecer as bases 
epistemológicas dos diferentes Institutos. Fica como uma 
recomendação para a próxima gestão. Novo item do Plano de 
Ação, Cronograma das Reuniões do CDC: 1ª reunião AGATEF 
– 2º semestre de 2014 – 28 e 29 de novembro, 2ª reunião APRTF 
– 1º semestre de 2015 - 10 e 11 de abril, 3ª reunião ATFRJ – 2º 
semestre – Encontro de Formadores dias 27 e 28 de agosto, 3ª 
reunião APETEF - 1º semestre de 2016, em função da grave 
epidemia de Zyca Virus, a reunião foi suspensa em Recife e 
passamos a receber os conselheiros em Chapecó. Ainda com o 
foco no Plano de Ação dessa gestão do CDC tivemos o 
encaminhamento para solicitação da Entrega de Relatório Final 
Gestão 2012-2014 das Comissões de Histórico e Apoio às 
Regionais, ambos os relatórios não foram entregues. A Comissão 
de Histórico, a partir de sua coordenadora, Denise Kopp 
Zugman(APRTF) respondeu apenas ao terceiro convite 
justificando sua ausência. Porém, nada foi entregue. A Comissão 
de Apoio e Formação de Novas Regionais, a partir do seu 
coordenador, Ênio Paranhos (ATFAGO) respondeu, na última 
reunião do CDC gestão 2012 – 2014, que já havia dito “que nada 
havia sido feito em sua gestão”, porém, não entregou nada por 
escrito. Concluímos a avaliação do Plano de Ação gestão 2014 – 
2016 e passamos a sequencia da pauta de nossa reunião. Relato 



da diretoria executiva da ABRATEF e do XII Congresso 
Brasileiro de Terapia Familiar. Helena Hintz (AGATEF) fala que 
recebe muitos questionamentos pelo site e que ela tem 
respondido a todos. Rosana Galina (APTF) fala do apoio que foi 
dado pela ABRATEF a dissolução da AMITEF e o ressurgimento 
da ACATEF. Helena Hintz (AGATEF) retoma o relatando os vários 
contatos com a ACOTEF que ficaram sem resposta. O Ceará está 
bem interessado em formar uma regional. A APATEF conseguiu 
contato, mas continua parada. Existe um movimento leve em João 
Pessoa, mas Helena Hintz não foi mais contatada. A própria 
organização e execução do Congresso ocupa bastante a 
presidente. Helena Hintz (AGATEF) fala também de contatos com 
várias regionais e que tiveram alguns retornos e outros não. Com 
relação ao número de inscritos no Congresso, estamos com 520 
inscrições totalmente pagas e 155 pagas parcialmente. O site está 
sendo muito elogiado pelo dinamismo e facilidade de navegar. 
Ainda tem espaço para mesas redondas, pesquisas e posters. 
Luiz Carlos Prado (AGATEF) sugere a ABRATEF que faça uma 
proposta para a TV MED de fazer um preço razoável dos cursos 
para serem gravados em DVDs e disponibilizados para venda. 
Daniela Bertoncello de Oliveira (APRTF) sugere que as regionais 
possam adquirir o DVD dos cursos. A Comissão Cientifica tem 82 
convidados, “Como eu faço” seria direcionado a prática clinica, e 
diálogos interativos. Helena Hintz (AGATEF) apresenta a inclusão 
ao logo da ABRATEF dos dizeres Estudos e Práticas 
Multiprofissionais com Famílias, que foi aprovada em 
Assembleia Geral na gestão de Denise Zugman (APRTF) para 
alteração no Estatuto em 2012. Helena Hintz (AGATEF) fala da 
RELATES, Rede Latino Americana e Europeia de Escolas 
Sistêmicas que abrange as línguas portuguesa e espanhola que 
promoveu em São Paulo uma Jornada Científica e Helena Hintz 
(AGATEF) foi convidada a participar como presidente da 
ABRATEF. Foi convidada também para ir à Cáceres na Espanha 
em outubro 2015 no III Congresso Ibérico – Portugal e Espanha. 
Existe toda uma rede de países latinos, tais como: Argentina, 
Chile, Equador México e Peru. Esteve então no Congresso em 
Cáceres na Espanha e iniciou um acordo de colaboração em 
nome da ABRATEF. Estão bastante interessados que o Brasil 
pertença e este grupo. O próximo congresso será em junho de 
2016 em Lima - Peru, e ela ainda como Presidente da ABRATEF, 
irá participar. A ideia é fechar o acordo da ABRATEF com este 



grupo para participar do novo Congresso que será no final de 
outubro de 2018. A ABRATEF já está divulgando no seu site os 
Institutos que fazem parte deste grupo. Helena Hintz (AGATEF) 
conheceu a presidente da ABRAP – Associação Brasileira de 
Psicoterapia Emília Franja e esta passou a fazer parte da nossa 
rede da ABRATEF. Daniela Bertoncello de Oliveira (APRTF) fala 
na mudança de nome também para as regionais, pois se a 
ABRATEF muda o nome as regionais precisam seguir a mesma 
linha. Rosana Galina (APTF) da sequencia a pauta e passa para 
os coordenadores das comissões fazerem as suas apresentações. 
Luiz Carlos Prado (AGATEF), como colaborador da Comissão de 
Estatuto, levantou vários pontos que precisavam ser revistos. 
Contemplou pontos que estavam incongruentes e que precisam 
ser implementados. Rosana Galina (APTF) fala da importância do 
resultado dessas novas inclusões e da importância do percurso 
para aprovação das mudanças. Luiz Carlos Prado (AGATEF) 
sugere frente à inclusão da frase que amplia a abrangência da 
ABRATEF se acrescente às categorias de associados no estatuto 
social, o Associado Titular Terapeuta de Família, Associada 
Titular Profissional de Prática com Famílias, Aspirante e 
Colaborador, proposta que foi aprovada por unanimidade. Dando 
sequencia Luiz Carlos Prado apresenta as demais Mudanças na 
Denominação e Caracterização da ABRATEF: No início do 
Estatuto, acrescentar, ao lado de Associação Brasileira de Terapia 
Familiar: Estudos e Práticas Multiprofissionais com Famílias. No 
parágrafo dedicado aos associados, em Terapia Familiar e com 
formação reconhecida pela respectiva Regional, modificar para: 
Associado Titular Terapeuta Familiar – Profissional de nível 
superior com formação e/ou especialização em Terapia Familiar e 
de Casais reconhecida pela respectiva Regional; Associado 
Titular Profissional de Práticas com Famílias – Profissional de 
nível superior com formação e/ou especialização em práticas com 
famílias e/ou casais em diferentes contextos reconhecidas pela 
respectiva Regional.Essa segunda categoria deverá ser 
aprimorada pela próxima gestão. Mudança a ser incluída no art.. 
26 do Estatuto da ABRATEF: Parágrafo único: A eleição da 
Diretoria da ABRATEF deverá ser realizada na Assembleia Geral 
Ordinária, que ocorre durante o Congresso Brasileiro de Terapia 
Familiar. A posse da nova Diretoria se dará até 60 (sessenta) dias 
após a sua eleição e o registro da Ata de Eleição. Nesse ínterim a 
gestão vigente mantém-se com plenos poderes de gestão 



administrativa, fazendo a transição para a diretoria eleita. 
Mudanças a serem incluídas no Regimento Interno da 
ABRATEF: 1 – Visando o fortalecimento econômico da 
ABRATEF, possibilitando que cumpra melhor seu papel de 
integração entre as diversas Regionais, aprovamos: - Aumento de 
30 para 40% do percentual do lucro dos Congressos Brasileiros 
que deve ser destinado à ABRATEF, ficando 60% para a Regional 
que organizar o evento. Essa regra valerá a partir do XIII 
Congresso da ABRATEF. As Regionais que receberem os 
Simpósios da ABRATEF, caso eles sejam lucrativos, deverão 
destinar 10% deste lucro à associação nacional, a partir do 
próximo. 2 – Recomendamos que as Associações Regionais, 
quando realizarem eventos importantes em seus Estados, 
convidem algum membro da Diretoria da ABRATEF, afim de que 
seus associados conheçam melhor sua Associação Nacional e 
seu papel de integração do movimento de Terapia Familiar no 
Brasil. 3 – O CDC, juntamente com a Diretoria da ABRATEF, 
deverá estabelecer temas a serem trabalhadas nas diversas 
Regionais entre um Congresso e o próximo. Cada Regional ficaria 
responsável por desenvolver parte dessa temática em seu Estado, 
o que irá fertilizar o Congresso seguinte. No capítulo das 
Comissões, incluir um novo item: d) Cada instituto é 
responsável pela formação que oferece e pelos critérios básicos 
dos conteúdos programáticos que oferecerá a seus alunos. No 
item referente à obrigatoriedade de pagamento de 10% do 
valor das anuidades das Regionais para a ABRATEF, incluir: 
Os 10% destinados à ABRATEF devem ser discriminados nos 
boletos ou nos programas virtuais de pagamento, para que o 
associado tenha consciência de que faz parte também da 
associação nacional. Esses itens do Regimento Interno foram 
aprovados e passam a fazer parte do corpo oficial desse 
documento sem necessidade de aprovação em assembleia. Ainda 
no Regimento Interno, Recomendação ao CDC e às 
REGIONAIS: O CDC, juntamente com a Diretoria da ABRATEF, 
deverá estabelecer temas a serem trabalhados nas diversas 
Regionais no período entre os Congressos. Cada Regional ficaria 
responsável por desenvolver parte dessa temática em seu Estado, 
o que irá fertilizar o próximo Congresso Brasileiro de Terapia 
Familiar. Outro item aprovado. Os conselheiros do CDC poderão 
ser reeleitos, a cada dois anos, sucessivamente sem limitação de 
tempo de permanência, a critério de cada Regional. Passamos ao 



item de pauta Relato das Comissões – relato final do trabalho 
nessa gestão. Comissão de Pesquisa, Ieda Dorfman (AGATEF) 
faz a apresentação dessa comissão (Anexo 01). Mara Lucia 
Rossato (AGATEF) faz a apresentação Comissão Editorial, e 
deixa como recomendação para a próxima gestão, que esta 
comissão, por ter muito trabalho deve aumentar o número de 
participantes. Outro ponto levantado foi o de intensificar o trabalho 
na direção de buscar a indexação da revista. Para tanto, foi 
proposto que: Delimite-se o número de oito artigos em cada 
revista; Que todas as edições sejam impressas; Que não se tenha 
prazo para receber artigos, podendo estruturar um banco de 
artigos; Que as regionais estimulem os associados a 
encaminharem seus artigos; Tentar mudar a concepção da 
revista, onde os associados valorizem a revista e desejem ter a 
sua produção publicada. Após o termino dessa apresentação 
Rosana Galina (APTF) passa ao relato da Comissão de Histórico 
representando Eliete Belfort Mattos (APTF) que não pode 
comparecer e também em virtude da ausência dos demais 
membros dessa comissão. A apresentação foi suspensa devido 
ao excesso de informações e foi sugerido que se faça um resumo 
relatado e não citação de todos os dados do levantamento. 
Historiar e posteriormente colocar o documento histórico em PDF 
no site da ABRATEF. Caso alguém tenha alguma sugestão a 
fazer, deverá mandar para a ABRATEF e esta irá avaliar se há 
pertinência para incorporar no documento. Terminado assim a 
apresentação das comissões. Rosana Galina (APTF) pede a 
Helena Hintz (AGATEF) para ver em que horário será a reunião do 
CDC no Congresso, ficando marcada para sexta feira dia 
10/06/2016 às 18 horas. As Atas de todas as reuniões do CDC 
são colocadas no site e necessitam que sejam divulgadas nas 
associações regionais. Luiz Carlos Prado (AGATEF) sugere que 
se faça um boletim com um resumo das reuniões, do que foi 
importante e que se abra um espaço no site para fazer esta 
divulgação. Rosana Galina (APTF) passa para o item de 
organização da próxima reunião do CDC. Daniela Bertoncello de 
Oliveira (APRTF) fala da importância do acolhimento dos novos 
membros do CDC sugere que tenhamos uma preocupação com 
esta questão. Sugestão que é aprovada por unanimidade. Pauta: 
Acolhimento dos novos – Quem são vocês e quem sou eu? 
Deixar claro o objetivo do CDC e a importância da frequência 
nas reuniões. Ler o papel do coordenador e secretários e 



depois a eleição do coordenador e secretários. Organização 
da Assembleia Geral: Sexta feira dia 10/06/2016 as 17horas e 
50 minutos. Levar lista de presença dos sócios titulares 
adimplentes de todas as regionais, para assinatura e 
anexação em ata. Helena Hintz (AGATEF) faz a abertura elege 
um presidente e um secretário e começa a assembleia. 
Pauta: 1. A apresentação de um PowerPoint com as 
mudanças estatutárias discutidas e aprovadas pelo CDC para 
serem votadas. 2. Apresentação da nova Diretoria das 
regionais. 3. Eleição e Apresentação da nova diretoria da 
ABRATEF e local de Congresso. Concluído esse item da pauta, 
passamos para Apresentação das Atividades das Regionais. 
Maria Luiza Puglisi Munhoz (APTF) fala do evento “A diversidade 
na Família Brasileira questões de Gênero e Raciais” apresenta o 
cartaz e distribui para os conselheiros. Daniela Bertoncello de 
Oliveira (APRTF) expõe os encontros “Diálogos Científicos” 
(Anexo 2). Vera Risi (ATF-RJ) fala do sucesso do Encontro de 
Formadores do resgate do propósito deste evento conseguindo a 
participação de um grande número de formadores para troca de 
experiências, atingindo um resultado bastante positivo e 
gratificante. A continuidade da entrega das carteirinhas aos 
associados e seus convênios. As reuniões mensais continuam 
sendo feitas via Skype com toda diretoria minimizando o tempo de 
locomoção. Organização dos boletos para pagamento das 
anuidades e informando que não haverá aumento em função da 
situação econômica do país. A participação das nossas 
associadas Cynthia Ladvocat e Solange Diuana no programa 
“Histórias de Adoção” na GNT. Preparação para eleição da nova 
diretoria da associação. Nosso DIF deste ano será a ida ao teatro 
para assistir uma peça e depois a discussão com os atores. 
Rosana Galina (APTF) abre o ultimo item da pauta para falar de 
assuntos gerais e relata que Daniela Reis (ATEFES) entrou em 
contato para saber quais eram os critérios para se tornar 
associado, pois teria um médico querendo entrar como associado 
foi respondido que encontraria no estatuto. A associada pesquisou 
e encontrou a resposta no estatuto, no site, porém teve dificuldade 
para encontrar. Rosana Galina (APTF) fala da necessidade para 
que se coloque um link com informações úteis e ficar bem claro 
para quem pode se associar. Helena Hintz (AGATEF) solicita para 
as pessoas verificarem se o site está com fácil navegação. 
Rosana Galina (APTF) sugere que o site precisa conter todas as 



atualizações que são discutidas e aprovadas no CDC e no 
encaminhamento das conquistas da ABRATEF e se disponibiliza 
para fazer este trabalho. Marcos Naime Pontes (APTF) trouxe a 
questão que foi levantada, no Congresso em São Paulo, no 
Simpósio Latino Americano sobre a questão da violência e sugere 
que a ABRATEF pudesse receber essas denuncias no site. A 
Helena Hintz (AGATEF) recebeu o pedido da Marilene Grandesso 
(APTF) e passou para a Bárbara Miranda, organizadora do site da 
ABRATEF pedindo para colocar no site, um link como fórum de 
discussão, mas até agora não obteve retorno de Marilene 
Grandesso (APTF). Rosana Galina (APTF) passa para o último 
item da pauta da reunião a auto avaliação do trabalho da 4ª 
reunião do CDC 2014-2016. Rosana Galina (APTF) fala que 
conseguiu cumprir ao que se comprometeu graças à ajuda dos 
conselheiros. Ada Pellegrini Lemos (APTF) fala que por conta do 
clima tem satisfação em participar deste grupo propõe a reeleição 
de Rosana Galina (APTF) para o próximo CDC. Maria Luiza 
Puglisi Munhoz (APTF) diz que foi muito agradável participar, que 
a coordenadora acolhe bem e que gosta muito deste lado 
descontraído tirando assim o peso. Helena Hintz (AGATEF) fala 
do respeito às diferenças e que foram sendo lapidadas e 
entendidas. Foi muito bom trabalho a flexibilidade ajudou a fluiu 
bem. Ieda Dorfman (AGATEF) a postura de rigidez e carinho da 
coordenadora ajudou muito na condução dos trabalhos e acabou 
que aprendeu muito. Mara Lucia Rossato (AGATEF) fez um 
trabalho intenso e produtivo e com humor pode chegar a bons 
resultados. O comprometimento por se sentir parte de um grupo e 
isso dá gosto de participar. Luiz Carlos Prado (AGATEF) diz que 
há que ser duro sem se perder a ternura, que a coordenadora 
consegue ser bem humorada e isso resulta de se trabalhar 
melhor. Este também está sendo a característica deste grupo 
mais maduro, mais flexível. Daniela Bertoncello de Oliveira 
(APRTF) foi muito bom esse reencontro, tem uma relação de 
respeito, aprendeu muito se enriqueceu enquanto profissional. O 
encontro de hoje foi bastante afetivo e produtivo e agradece. Lucia 
Vinagre (ATF-RJ) nunca tinha participado do CDC a experiência 
foi boa, a guia da Rosana Galina (APTF) ajudou muito para ter um 
estado mais agradável para ficar comprometida. A ideia do 
conhecimento é um outro lugar do exercício da terapia familiar, o 
lugar do todo para manter as partes. Vera Risi (ATF-RJ) foi 
secretaria na outra gestão e teve a possibilidade de aprender 



muito. Foi requisitada por Cynthia Ladvocat (ATF-RJ) para 
secretaria-la, sabia que seria um grande desafio e aceitou, houve 
crescimento e maturidade para lidar com as diferenças. Agradece 
Rosana Galina (APTF) porque vê a continuidade e o 
comprometimento com os temas até esgota-los, foi uma excelente 
gestão. Marcos Naime Pontes (APTF) está muito impressionado 
com o resultado do CDC esteve há muito tempo atrás e não 
gostava, mas depois ao saber da transformação do formato ficou 
animado e hoje a dupla Helena Hintz (AGATEF) e Rosana Galina 
(APTF) conseguiram dar uma conclusão dos trabalhos do CDC. 
Parabéns. Márcia Marcia Moreira Volponi (APTF) sentiu uma 
evolução nas relações entre as pessoas e gostaria que quem 
viesse para a próxima gestão continuasse esse trabalho. Que a 
ABRATEF tenha esse lugar para que os associados sintam-se 
orgulhos de pertencer a esta Instituição. Agradece por tudo que 
fez pela APTF e agora para a ABRATEF. Rosana Galina conclui a 
reunião. 
Rosana Galina                                                     Vera Risi e 
Márcia Volponi Coordenadora 2014-
2016                                   pelas Secretárias 2014-2016 
  
ANEXO 01 
ABRATEF  COMISSÃO DE PESQUISA  VII Encontro de 
Pesquisadores  BIÊNIO 2014-2016 
COMPONENTES 
• Ieda Z. Dorfman – coordenadora 
• Josiane Leal – Secretária 
• Ada pelegrini 
• Ana C. Froes 
• Daniela Bertoncell0 
• Rita de Cássia Rodrigues 
• Rosane Brusius de Moraes 
Proposta para o evento:  Pré-Congresso 
• Guarda Compartilhada 
◦ Benefícios 
◦ Consequências 
◦ Contexto histórico 
◦ Contexto sociocultural e espiritual 
Família e Guarda Compartilhada  PROPOSTA 
• Atividades com profissionais de várias disciplinas: 
◦ Jurista 



◦ Sociólogo 
◦ Teólogo 
◦ Terapeuta de família 
◦ Psicanalista 
OBJETIVO GERAL 
• Apresentar a importância da ABRATEF como um espaço de 

reflexão sobre temas de casais e famílias, aproximando da 
população as discussões dos profissionais capacitados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• um levantamento entre os sócios da ABRATEF com o intuito de 

trazer reflexões e questionamentos da efetividade da lei da 
guarda compartilhada. 

• Partilhar com a sociedade em geral as conclusões das 
discussões obtidas neste levantamento. 

COMO ? 
• Divulgação de posts no site da ABRATEF 
• Criação de espaços na mídia: entrevistas 
• Produção de artigos para jornais e revistas 
• Elaboração de flyers informativos 
• Discussão de filmes relacionados ao tema 
• Discussão de peças teatrais 
• Rodas de conversas com casais que vivenciaram a guarda 

compartilhada 
ANEXO 02 
Prezados Colegas, 
Há tempos buscávamos estruturar esta nova Atividade Científica 
na APRTF, sabendo que seria uma forma de congregar 
profissionais interessados em estudar um determinando tema e 
produzir, por conseqüência, material científico a partir desse 
aprofundamento. Nasceu então o Projeto: DIÁLOGOS 
CIENTÍFICOS - Grupo de Estudo em Terapia Familiar e de Casal. 
Observamos a nível nacional, que nosso Estado produz pouco 
material científico frente ao conhecimento e experiência possuídos 
pelos Profissionais de Terapia Familiar do Paraná. Dessa forma, 
resolvemos buscar apoio científico na APTF - Associação Paulista 
de Terapia Familiar, reconhecida por seu Corpo Acadêmico dentro 
do cenário nacional do Núcleo de Família. Essa parceria está 
firmada através de sua atual Presidente, Maria Luiza Puglisi 
Munhoz, que possibilitará a vinda de profissionais ligados ao 
acadêmico para que auxiliem na estruturação de nossa trajetória 
como um GRUPO DE ESTUDO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA. 



Vimos que o tema "Casal e Terapia na Atualidade" traz muitos 
questionamentos e impasses. Decidimos então, que essa seria 
nossa Área de Concentração, nosso olhar mais amplo. Há mais 
de um ano, estamos preparando esse Projeto, tentando alicerçar 
um Tema de interesse neste contexto atual. Atracamos num porto 
inspirador e desafiador, chamado VÍNCULO CONJUGAL: 
PROCESSOS DE APEGO & INFIDELIDADE. O tema da 
CONFIANÇA é pertinente aos processos relacionais de um modo 
geral, mas a "Quebra da Confiança" em suas múltiplas faces nos 
inspiraram a fazer desse tema nossa bússola, procurando 
estruturar nossas indagações, reflexões e produção de 
conhecimento baseado no estudo e aprofundamento, através do 
DIÁLOGO CIENTÍFICO contínuo, focado e estruturado. 
Por tudo isso e algo mais, esperamos que você, interessado em 
construir esse movimento conosco na APRTF, venha somar 
forças frente a esse desafio tendo a certeza de que em algum 
tempo, estaremos vendo esses frutos sendo publicados, 
apresentados e editados ao longo desse caminho. 
Nossos encontros ocorrerão mensalmente, nas sextas pela 
manhã, das 9:30 às 12:00 horas, na sede da APRTF, com INÍCIO 
em 15 de Abril de 2016. 
Um abraço carinhoso, 
Coordenação 
Daniela Bertoncello & Analuiza Antunes Cunha 
Consultoria Geral 
Thelma Zugman Mazer 
Consultoria em Produção Científica 
APTF - Associação Paulista de Terapia Familiar 
Promoção 
APRTF - Associação Paranaense de Terapia Familiar 



	


