
27/07/2012 - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E CIENTÍFICO (CDC) DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA E TERAPIA 
FAMILIAR (ABRATEF) EM CURITIBA – PR 
No vigésimo sétimo dia do mês de julho de 2012, às 13hs, em uma sala da EXPO Unimed 
Curitiba, Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Campo Comprido, em Curitiba, PR, 
realizou-se a quinta reunião do Conselho Deliberativo e Científico da ABRATEF, gestão 2010-
2012, tendo como coordenador Luiz Carlos Prado e secretária Helena Centeno Hintz. 

Participaram da reunião Ângela Baiocchi (ATFAGO), Fernanda Machado (ATFAGO), Maria 
Adelaide Vargas (AMATEF), Maria Cecília Veluk Baptista (ATF-RJ), Cynthia Ladvocat (ATF-
RJ), Neide Zucoli (APRTF), Flávia Zambrano (ATF-RJ), Vera Pavan Risi (ATF-RJ), Suely 
Engelhard (ATF-RJ), Cristina Stoff (AMITEF), Stella Tozo, (AMITEF), Suely Teitelbaum 
(AGATEF), Mara Lúcia Rossato (AGATEF), Ieda Dorfman (AGATEF), Ruth Lass (APRTF), 
Maria Luiza Dias Garcia (APTF), Mathilde Neder (APTF), Rosana Galina (APTF), Elizabeth 
Polity (APTF), Marcos Naime Pontes (APTF), Eliete Belfort Mattos (APTF), Maria Rita 
D’Angelo Seixas (APTF), Edna Malheiros (APETEF), Virgínia Buarque (APETEF), Maria 
Helena Coelho (ATF-MS), Daniela Bertoncello de Oliveira (APRTF), Tereza Beatriz Lima 
Vidinich (APRTF), Adriana Zanonato (AGATEF), Lúcia Freire (APETEF), Rachel Meleipe 
Tardin (APRTF), Ada Pellegrini Lemos (APTF), Maria Beatriz Ricci (AMITEF), Tereza Cristina 
Diniz (ATF-RJ), Joan’Alice Amaral Hibner (ATEFES), Silvia Fontes (ATEFES), Maria Goretti 
Dalvi (ATEFES), Daniela Reis e Silva (ATEFES), Rita de Cássia Chagas Rodrigues (ATEFES), 
Márcia Motta de Castro (ATEFES), Denise Kopp Zugman (APRTF), Luiz Carlos Prado 
(AGATEF) e Helena Centeno Hintz (AGATEF). 

Luiz Carlos Prado iniciou a reunião dando as boas vindas aos colegas membros do CDC e aos 
colegas da nova gestão 2012-2014. 

Logo após deu início aos trabalhos da reunião e solicitou aos conselheiros se, após a leitura prévia 
da ata da reunião do CDC em Belo Horizonte, MG, em 15 e 16 de março de 2012, apresentavam 
alguma ressalva ou contestação. 

Não havendo nada a acrescentar, a mesma foi aprovada.  A seguir, sugeriu que se escolhesse o 
novo coordenador do CDC para a próxima gestão. Denise Zugman indicou os nomes de Cynthia 
Ladvocat como coordenadora e Ângela Baiocchi para secretária. Elizabeth Polity indicou Silvia 
Fontes e Daniela Reis e Silva como coordenadora. Havendo duas indicações, passou-se à votação, 
ficando Cynthia Ladvocat como coordenadora. Houve votação para secretária com os nomes de 
Daniela Reis e Silva e Ângela Baiocchi, ficando como secretária Daniela Reis e Silva. 

Luiz Carlos Prado solicitou que Cynthia Ladvocat assumisse a coordenação da reunião por 
considerar que já seria o início da nova gestão. Cynthia aceitou a coordenação e colocou em pauta 
a discussão sobre o Documento Norteador da Formação com as normas sobre quem poderá ser 
terapeuta de família, que foi proposto pelo CDC 2010-2012. Eliete Belfort Mattos solicitou que o 
mesmo fosse lido em reunião. Rosana Galina comentou sobre o estreito tempo que teríamos para 
discutir sobre o assunto do Documento, sendo este tão sério. 

Rosana sugeriu que este tema fosse para outro fórum, onde pudesse ter outro espaço de discussão, 
sugerindo passar para a próxima reunião do CDC ou outro espaço em que os associados pudessem 
debater. Maria Luiza Dias Garcia disse que após sair da reunião do CDC em Belo Horizonte 
voltou a debater com os colegas de São Paulo sobre o documento. Maria Luiza informou que 



depois das discussões realizadas no IV e no V Encontro Paulista de Formadores, organizados após 
as proposições constituídas nas reuniões do CDC de Brasília e Minas Gerais, sobre quem pode se 
integrar aos cursos que formam terapeutas de família, o grupo que participou do V Encontro 
elaborou um documento, solicitando que o mesmo fosse levado por Maria Luiza para a reunião do 
CDC em Curitiba. 

No Documento constava o seguinte: "A Associação deve acolher as várias opiniões, desejamos a 
diversidade sim dentro do grupo de associados e acreditamos que cada instituto deve decidir sobre 
quem aceitar para as suas formações, de acordo com suas opiniões epistemológicas no campo da 
Terapia Familiar. Desejamos um Fórum para discutir a seriedade da formação no CDC e 
queremos seguir o Estatuto atual”. Maria Luiza disse que tinha conhecimento de pessoas que 
pensavam um pouco diferente, ao fazerem restrição à inserção de algumas categorias de 
profissionais nos cursos de formação em terapia familiar, mas que estas pessoas não estiveram 
presentes no V Encontro de Formadores e, com isso, não emitiram suas opiniões. 

Edna Malheiros falou que em Recife tem um único curso formador em Terapia Relacional 
Sistêmica com quarenta e duas pessoas. Este Instituto solicitou que continue se considerando o 
modelo antigo e ainda que sejam incluídas mais profissões como antropólogos, advogados e 
psicopedagogos. Rosana Galina solicitou que, pela importância deste assunto, ele não seja 
interrompido pelo término da hora disponível, sugerindo que não seja apresentado mais nenhum 
documento em resposta ao Documento proposto pelo CDC, discutindo-se em outra reunião de 
forma ampla com mais associados. 

Suely Engelhard disse que deveríamos encerrar a discussão do assunto e deixar para a próxima 
reunião do CDC, dizendo que temos muito que falar sobre o que foi feito e não foi visto e falado. 
Cynthia Ladvocat propôs uma votação sobre postergar ou não a discussão do assunto, sendo que 
por unanimidade foi aceito que o assunto do documento seja discutido na próxima reunião do 
CDC. Cynthia trouxe para discussão o local e data da próxima reunião do CDC. Foi oferecido 
como local para a reunião as cidades do Rio de Janeiro e Cuiabá. Por votação foi escolhido Rio de 
Janeiro como local da primeira reunião e após Cuiabá como sendo o local da segunda reunião. 

Ficou decidido também pela continuidade dos Simpósios junto com as reuniões do CDC. A data 
da próxima reunião será dias 9 e 10 de novembro de 2012 e dias 15 e 16 de março de 2013 serão 
os dias da reunião em Cuiabá. Ângela Baiocchi disse ter interesse em sediar o Encontro de 
Formadores em Goiás, sugerindo o mês de setembro de 2013, por ser baixa temporada. A proposta 
foi aceita por todos. Daniela Reis e Silva disse que não poderá comparecer nas duas próximas 
reuniões, pois tem eventos importantes nestas datas. Foi sugerido que Ângela Baiocchi assumisse 
como segunda secretária. Esta proposta foi decisão desta gestão do CDC, pois não há respaldo 
estatutário. 

A proposta foi aceita por unanimidade. Seguindo a pauta, o momento das Comissões do CDC 
fazerem seus relatos foi trocado para ser colocada as situações da AMITEF e da ACATEF que 
estão sem uma próxima diretoria para dar continuidade às Regionais. Como não havia 
representante da ACATEF, passamos à apresentação da AMITEF. Cristina Stoff, atual presidente 
da AMITEF, disse que não têm pessoas que queiram compor uma nova chapa para a Diretoria e 
que não tem mais disposição para continuar em nova gestão, pois sua gestão foi muito desgastante 
para colocar a AMITEF em dia. 

'Disse ainda que não é a presidente que quer acabar com a AMITEF, mas que não tem condições 
emocionais de continuar. Afirmou que os associados não responderam aos chamados feitos. 
Apontou que nós precisamos de forças na hora que nasce e na hora que morre e que deu seu 
sangue e doou sua vida para a AMITEF, mas que agora está pedindo compreensão. A Diretoria 
propôs uma assembleia no dia 04 de agosto de 2012 e, conforme for o resultado, irão fechar a 



AMITEF. Cristina disse que Stella Tozo a apoiou muito e fez mais do que era sua função na 
AMITEF, assim como Maria Beatriz Ricci também a apoiou muito e agradece a ambas. 

Silvia Fontes falou sobre o acompanhamento como coordenadora da Comissão de Apoio às 
Regionais que tem sido feito junto a Cristina Stoff. Silvia disse que conversando com Isabel 
Caminha da ACATEF, têm pensado em desativar a Regional e não em dissolver, sugerindo que se 
“congele” a Regional até que possa ser reativada novamente. Ela disse que ainda não sabe como 
fazer isso juridicamente. Denise Zugman sugeriu que outra Regional acolhesse a AMITEF. 

Marilene Grandesso, na qualidade de associada da ABRATEF, falou da sensibilização com a 
situação vivida por AMITEF e ACATEF e falou do Apoio em Rede. Disse que faz parte do 
Estatuto da ABRATEF dar apoio às Regionais. Como Cristina Stoff chegou ao fim de sua gestão, 
a ABRATEF poderia assumir com uma intervenção na qual a continuidade fique a cargo da 
ABRATEF para que os associados mineiros decidam o que fazer. Seria uma intervenção 
colaborativa. 

Sugeriu que isso fosse feito também na ACATEF. Luiz Carlos Prado lembrou que a ABRATEF 
não pode dirigir uma Regional. As associações Regionais são sociedades civis que não têm uma 
conexão legal com a ABRATEF. Sugeriu que a Diretoria da ABRATEF possa se reunir com a 
AMITEF para fazer um último movimento para impedir que a AMITEF termine. Maria Beatriz 
Ricci endossa tudo o que Cristina Stoff disse, agradece a ela sua dedicação e agradece a 
colaboração que a ABRATEF possa dar. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Helena Centeno Hintz, secretária do CDC, lavrei a presente ata 
que será assinada por mim e pelo coordenador do CDC, Luiz Carlos Prado. 

Luiz Carlos Prado                           Helena Centeno Hintz 
Coordenador do CDC                     Secretária do CDC 

	


