
 

 

Ata da 2ª. Reunião do Conselho Deliberativo e Científico (CDC) da Associação 

Brasileira de Terapia Familiar (ABRATEF), biênio 2020-2022, realizada on-line.  

 

Aos 26 dias do mês de março do ano de 2021, às 19h30min, reuniram-se, os conselheiros 
do Conselho Deliberativo e Científico da ABRATEF, Gestão 2020-2022, para a 2ª 
Reunião do Conselho Deliberativo e Científico realizada de forma on-line pela plataforma 
zoom, tendo em vista a situação de pandemia decretada no país. A reunião prevista para 
iniciar às 19h30min em 1ª convocação com 2/3 de seus conselheiros teve início 
19h45min, em 2ª convocação, com o número de membros presentes. Foi aberta pela 
coordenadora Ieda Zamel Dorfman (AGATEF), que deu as boas-vindas e fez uma 
reflexão lembrando a frase do escritor uruguaio Mario Benedetti “Quando pensávamos ter 
todas as respostas, de repente, mudaram todas as perguntas”, desejando a todos uma 
boa reunião e com muitas novas respostas, passou para a coordenadora Helena Centeno 
Hintz (AGATEF), que solicitou que a presidente da ABRATEF Silvana Silvestre para suas 
palavras iniciais. A Presidente Silvana Silvestre saudou a todos os presentes e 
confirmando as palavras de Ieda que esta noite pretendia dar novas respostas às novas 
perguntas surgidas. A coordenadora Helena Centeno Hintz (AGATEF) que após dar as 
boas-vindas procede a leitura da pauta, que foi enviada a todos por email onde temos: 1. 
Abertura da 2ª Reunião do Conselho Deliberativo e Científico da ABRATEF pelas 
coordenadoras do CDC, Helena Centeno Hintz e Ieda Dorfman, e pela Presidente da 
ABRATEF, Silvana Silvestre; 2. Regras sobre a realização da reunião; 3. Leitura e 
aprovação da Pauta da Reunião; 4. Aprovação da Ata da Reunião ocorrida pela 
plataforma Zoom em 27 de novembro de 2020; 5. Apresentação pela Presidente do 14º 
Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, Silvana Silvestre, da situação atual e geral do 
Congresso. 6.Informes da Coordenadora Geral do Congresso Corinna Schabbel; 7. 
Informes da Comissão Científica do Congresso pela sua Coordenadora Eliane Pelles; 8. 
Encerramento da reunião. Leitura e aprovação da Pauta da Reunião: Após a leitura, a 
pauta da 2ª Reunião do CDC foi aprovada por unanimidade. Aprovação da Ata da 
Reunião: Submeteu aos presentes a aprovação da Ata da 1ª. Reunião do CDC realizada 
online, pela plataforma zoom, ocorrida em 27 de novembro de 2020, previamente 
submetida à leitura dos conselheiros que estiveram presente na reunião e que foi 
aprovada por unanimidade. Regras sobre a realização da reunião: Em seguida 
explicitou as regras para a reunião online. Passou a palavra para a coordenadora Ieda 
Dorfman que deu prosseguimento à pauta e entrando no propósito dessa reunião do 
CDC, que é o 14° Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, leu a mensagem explicativa 
da Comissão Científica do 14º Congresso Brasileiro de Terapia  Familiar e atenta aos 
acontecimentos diários no nosso país e no mundo, frente à pandemia coronavírus, 
continua a construção conjunta, seguindo todas as orientações, cuidados e alertas 
necessários e providenciando mudanças com muita responsabilidade. Diante da situação 
atual da pandemia foi reconstruída toda a grade elaborada anteriormente no formato 
presencial para o formato presencial com transmissões on-line. Frente ao cenário atual de 
2021, foi visto a importância de migrar o Congresso presencial com transmissões online 
para o Congresso no formato 100% on-line. Apresentação pela Presidente do 14º 
Congresso Brasileiro de Terapia Familiar: Passou a palavra à presidente do 14º. 
Congresso Silvana Silvestre, que, fazendo uso da palavra, narrou a construção do 14º. 
Congresso que, resgatando a linha do tempo, relatou que os trabalhos para o 14º. 
Congresso tiveram início em 2018, com muito trabalho, muitas pessoas envolvidas, e 
estando previsto para acontecer em 2020 no resort, em contato com a natureza e com 



várias inscrições já concretizadas. Entretanto, precisamos adiar para maio de 2021, e 
depois para agosto de 2021, sendo necessário refazer a grade três vezes e com cenários 
diferentes. Essa é a linha do tempo do 14º. Congresso para fundamentar o que 
precisamos definir daqui para efetivação do nosso Congresso. Informes da Comissão 
Científica do Congresso. Dando prosseguimento à pauta, a coordenadora Ieda convidou 
Eliana Pelles (ATFAGO), vice-presidente da ABRATEF e diretora da Comissão Cientifica 
do 14º Congresso para falar sobre situação atual e novas possibilidades para o 
Congresso. Eliane Pelles cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que este tem 
sido o Congresso que mais está exigindo criatividade de todos, apresentou as grades que 
foram migrando diante do contexto que estamos vivendo no nosso país. As grades 
estavam inicialmente no formato presencial, com inúmeras falas e possibilidades, e 
recriamos e reconstruímos para o formato presencial com transmissão on-line, mostrando 
como estavam as grades nesse formato. Este formato foi, também, descartado em virtude 
de: 1. Evolução do quadro pandêmico no Brasil e 2. Estrutura digital encarece muito o 
evento. Novamente diante do cenário nacional da pandemia, foi pensado e apresentado 
neste momento a migração para o Congresso no formato totalmente on-line, com as 
transmissões feitas do Hotel Turismo e, ainda, por ser 100% online surgiu, também a 
necessidade de reduzir para dois dias as transmissões do Congresso, mantendo o pré-
congresso no dia 4 de agosto e o Congresso nos dias 5 e 6 de agosto. Não haverá 
atividade no dia 7 de agosto. Ficou da seguinte forma: dois dias de Congresso com 
transmissão simultânea on-line para todos os congressistas. Finalizando a apresentação 

sobre o 14º Congresso a diretora da Comissão Científica, Eliane Pelles, falou sobre a 
nova grade idealizada para o formato do Congresso totalmente on-line, que ficará com a 
seguinte programação: Na quarta-feira, dia 04/08/2021, teremos o Pré-Congresso, que 
será no formato de workshop, das 14h00 às 18h00. Na quinta-feira, dia 05/08/2021, 
teremos o 1º dia do Congresso que estamos chamando GRAND OPENING, com a 
seguinte programação, pela manhã, no horário das 08h00 às 08h30min, teremos uma 
apresentação; das 08h30min às 09h00 a Abertura Oficial; das 09h00 às 9h30min teremos 
a Palestra Magna; 09h30min às 10h00, uma Apresentação Artística; das 10h15min às 
11h30min a Equipe Reflexiva, para os seis (6) subeixos; das 11h30min às 12h30min, 
teremos a Interação entre os congressistas, onde haverá perguntas, colocações e todos 
poderão participar; das 12h30min às 14h00, teremos um intervalo e retornaremos à tarde, 
a partir das 14h00 às 15h30min haverá Supervisão; das 15h30min às 17h00 teremos 
Mesa Redonda; das 17h15min às 18h30min teremos Mini curso e às 18h30min o 
Encerramento dos trabalhos do primeiro dia. Na sexta-feira, dia 06/08/2021, teremos o 
WORKOUT com a seguinte programação pela manhã: das 08h00 às 08h15min, uma 
abertura; das 08h15min às 10h15min teremos a Plenária 1; das 10h30min às 11h00 o 
vídeo de  Lançamento de Livros e da revista da ABRATEF; das 11h00 às 12h30min a 
Plenária 2;  das 12h30min às 14h00, intervalo  para almoço e retornaremos à tarde, com o 
GRAND ENDING iniciando às 14h00 até 16h30min teremos a Plenária 3; das 16h45min 
às 17h45min teremos o Diálogo Interativo (“Conversando com... sobre...”); e às 18h o 
Encerramento Oficial do 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar. A diretora da 
Comissão Cientifica do 14º. Congresso, Eliane Pelles, informou, também, que os 
trabalhos/resumos que foram enviados e avaliados pela Comissão Científica serão 
disponibilizados nos Anais do Congresso e passou a palavra para a coordenadora do 
CDC Ieda Dorfman. A coordenadora do CDC teceu elogios ao cuidado e detalhamento 
com que as propostas estão sendo elaboradas e a clareza da apresentação da presidente 
da Comissão Científica sobre a migração do Congresso presencial com transmissões on-
line para o Congresso on-line, entendendo que está respondendo às perguntas e dúvidas 
que existiam sobre a realização do 14º Congresso. Dando continuidade à pauta da 
reunião, passou a palavra para Corinna Schabbel (ATFAGO), coordenadora Geral do 
Congresso para os informes sobre o Congresso. Fazendo uso da palavra, Corinna 
Schabbel (ATFAGO) agradeceu o convite para participar da coordenação da Comissão 
Científica do 14º Congresso e confirmou o empenho de todos para se juntar a essa nova 



proposta e manter o mesmo nível de um congresso presencial. Informou que diante do 
nosso cenário atual se apresentou um dilema que nos tomou bastante tempo até que se 
chegasse a um direcionamento que pudesse agradar a todos. As ideias que trabalhamos 
e que haverá condições de oferecer são: a) Alternativa 1: Evento 100% on-line com 
presença de colegas e amigos que compraram o pacote no Resort e desejarem aproveitar 
a oportunidade. Para esta alternativa 1, e considerando que alguns colegas inscritos no 
congresso e com a estadia paga no Resort, desejarem aproveitar a oportunidade para 
gozar alguns dias de descanso, terão, a): uma sala com telão onde poderão assistir aos 
eventos online,  oferecida pela ABRATEF; b) Estrutura de transmissão para hóspedes que 
irão participar de atividades no congresso e c) as atividades de lazer, alimentação, etc., 
serão aquelas oferecidas pelo Resort, ficando claro que a ABRATEF não oferecerá 
atividades de lazer paralelas. E a b) Alternativa 2: Evento 100% online, somente com a 
equipe organizadora e técnicos presentes no Resort. Nesta alternativa 2, a sede para a 
transmissão do evento online será em uma das salas do Centro de Convenções do 
Resort, contando com: a) Estúdio (filmagens, sonorização, gravação e telão); b) 
Transmissões ao vivo: abertura e encerramento do evento e outras de pessoas que 
estiverem hospedadas no Resort; c) Web Conference: participação dos palestrantes de 
onde estiverem; d) Suporte técnico ao palestrante, teste com palestrante uma hora antes 
de iniciar; e) Instalações seguras e propícias para filmagens e transmissão, equipe e 
equipamentos contratados; f) O mestre de cerimônias irá atuar do estúdio central durante 
todo o evento; g) A equipe colaborativa de organização do evento estará no Resort 
durante todo o tempo da realização do mesmo; h) Intervalos com filmes e divulgações 
institucionais da ABRATEF e Regionais. Em relação à hospedagem o que temos é que, 
antes da pandemia cada grupo hoteleiro tinha sua própria política de cancelamento ou 
alteração de data de hospedagem, com a pandemia passou a existir uma regulamentação 
geral de que as reservas em caso de cancelamento o que significa que haverá uma taxa 
de retenção, que se dará entre 5% e 15% de retenção do valor da hospedagem e o grupo 
hoteleiro poderá fazer essa devolução em até 12 parcelas, ainda não foi conversado com 
a Administradora do Resort, o que será feito para acertar os detalhes e poder negociar. 
Finalizando sua participação, Corinna informou que em relação ao cancelamento das 
inscrições no Congresso, o contrato já prevê que será devolvido 50% do valor da 
inscrição até uma determinada data e que após essa data não haverá mais devolução em 
relação ao cancelamento de inscrições. A retenção de 50% é devido aos vários 
investimentos que já foram feitos logo na contratação da primeira versão do evento, ou 
seja, no Congresso presencial. Passando a palavra para Silvana Silvestre que, finalizando 
a apresentação sobre o 14º Congresso, passou para apresentação do relatório financeiro 
do Congresso, informando que já foi pago ao Resort: R$48.286,80; (quarenta e oito mil, 
duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), a ELO Eventos: R$39.154,81 (trinta e 
nove mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e demais gastos R$ 
56.678,14 (cinquenta e seis mil e seiscentos e setenta e oito reais e quatorze centavos), 
que totalizou a quantia R$144.119,75 (cento e quarenta e quatro mil e cento e dezenove 
reais e setenta e cinco centavos), referente às despesas até o momento, a quantia de 
saldo de caixa de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e que tem uma previsão 
orçamentária para a modalidade on-line de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 
Fazendo uso da palavra a coordenadora Ieda franqueou a palavra para as dúvidas dos 
presentes. As dúvidas surgidas foram com relação ao cancelamento e forma de 
tratamento com o hotel, ao que foi explicado que as pessoas deveriam aguardar 
orientações que serão dadas após os acertos e definições com o hotel. Foi esclarecido 
que a programação será totalmente on-line e ao vivo. Foi sugerido que poderia ser 
lançado eventos para um aquecimento para o Congresso, o que foi aceito e acatado por 
todos. A decisão da migração para o congresso totalmente on-line foi aceita e muito 
elogiada por várias pessoas considerando a seriedade e qualidade como a proposta da 
realização do 14º. Congresso totalmente on-line. A coordenadora Ieda submeteu à 
aprovação da decisão sobre o Congresso, perguntando quem discordasse da realização 
do 14º Congresso on-line que se pronunciasse. Como ninguém se pronunciou foi 



aprovado por unanimidade a realização do 14º. Congresso totalmente on-line. A 
presidente Silvana Silvestre agradeceu a participação de todos, informou que foram muito 
bem-vindas as sugestões dadas e elogiou a participação de todos. Encerramento da 
reunião. A coordenadora Helena agradeceu a participação de todos e informou que a 
próxima reunião do CDC será em função dos trabalhos do GT de FORMAÇÃO. A 
coordenadora Ieda Dorfman também agradeceu a todos. Os trabalhos foram encerrados 
às 22h20min. 
                                                   
Helena Centeno Hintz e Ieda Zamel Dorfman  - Coordenadoras do CDC 
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Michele G. Lucas - Segunda Secretária do CDC 

Virgínia Uchôa - Secretária Colaboradora do CDC 

 
 
 


