
 

Ata da 5ª. Reunião do Conselho Deliberativo e Científico (CDC) da 
Associação Brasileira de Terapia Familiar (ABRATEF), do biênio 

2020-2022, realizada on-line. 
 

Aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 19h, reuniram-se os conselheiros do Conselho 
Deliberativo e Científico da ABRATEF, Gestão 2020-2022, para a 5ª Reunião realizada de forma on-
line pela plataforma zoom, tendo em vista a situação de pandemia decretada no país. A reunião 
prevista para iniciar às 19h em 1ª convocação com 2/3 de seus conselheiros teve início 19:15h, em 
2ª convocação com o número de membros presentes. Abertura da 5ª Reunião do Conselho 
Deliberativo e Científico da ABRATEF. A coordenadora Helena Centeno Hintz (AGATEF), deu as 
boas-vindas a todos e fez uma reflexão sobre a importância de estar se encontrando em mais uma 
reunião do CDC, informou que a reunião será gravada, quem não autorizar a gravação, deverá fechar 
a câmera, passou a palavra para a coordenadora Ieda Zamel Dorfman (AGATEF), que saudou a todos, 
desejando um bom ano novo. Fez uma reflexão sobre a importância dessas reuniões do CDC onde 
estão tratando de assuntos que transformam a ABRATEF numa empresa com muito sucesso, 
acreditando que, muitas vezes, o plano para dar certo precisa ser mudado e esta é a proposta:  
mudar os planos para melhor. Deu boas-vindas a todos e desejou uma boa reunião. A seguir passou 
a palavra para a presidente da ABRATEF Silvana Silvestre para suas palavras iniciais. A Presidente 
Silvana Silvestre saudou e agradeceu a presença de todos. A coordenadora Ieda Zamel Dorfman 
(AGATEF) deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião. 1. Abertura da 5ª Reunião do 
Conselho Deliberativo e Científico da ABRATEF pelas Coordenadoras do CDC Helena Centeno Hintz, 
Ieda Zamel Dorfman e pela Presidente da ABRATEF Silvana Silvestre; 2. Regras sobre a realização da 
reunião; 03. Verificação do quórum; 04. Leitura e aprovação da Pauta da Reunião; 05. Aprovação da 
Ata da Reunião ocorrida pela plataforma Zoom em 20 de novembro de 2021; 06. Informes das 
atividades da ABRATEF; 07. Diálogo acerca das mudanças e propostas dos Estatutos da ABRATEF e 
das Regionais - esclarecimentos sobre o Acordo de Afiliação das Regionais; 08. Apresentação pela 
Psic. Maria Rita Seixas sobre Convite para participação no Projeto de Capacitação em Orientação 
Familiar para profissionais da Rede Pública; 09. Assuntos gerais; 10. Encerramento da reunião. A 
coordenadora Ieda Zamel Dorfman (AGATEF), fez a leitura das Regras sobre a realização da reunião: 
a) Microfones no MUDO; b) Perguntas ao final das apresentações por ordem de inscrição no CHAT 
e de levantar a mão; c) Aguardar a ordem do coordenador para se manifestar. Em seguida fez a 
verificação do quórum, estando com vinte e sete (27) conselheiros presentes e com quatro (4) 
procurações recebidas. Submeteu a aprovação da pauta, que foi aprovada por todos os presentes. 
Submeteu a aprovação da Ata da 4ª. reunião ocorrida, pela Plataforma Zoom, em 20 de novembro 
de 2021, sendo esta aprovada por unanimidade. Informes das atividades da ABRATEF. Em seguida 
convidou a Presidente Silvana Silvestre, que fez a apresentação do relatório de atividades da 
ABRATEF , comentou que será menor, devido a férias de alguns colegas e, também, por ter tido 
recentemente, em 20 de novembro uma reunião do CDC , onde ficou agendado reunião com os 
presidentes das regionais que aconteceu no dia 23 de novembro de 2021, com o objetivo de 
deliberar sobre a ajuda de custos da ABRATEF para consultoria jurídica na elaboração do Estatuto 
das Regionais e do Acordo de Afiliação. A nova proposta da Social Profit ficou em R$ 2.624,00 (Dois 
mil seiscentos e vinte quatro reais) para cada Regional, com pró-bônus para duas (2) Regionais. 
Como algumas Regionais solicitaram apoio financeiro da ABRATEF e o Dr.  Cláudio disponibilizou o 



pró-bônus de duas (2) regionais, ou seja, o valor de R$5.248,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e 
oito reais), deliberamos, na reunião com os presidentes que mesmo aquelas Regionais que podem 
assumir o pagamento irão receber um bônus também. Então um pró-bônus, no valor de R$2.624,00 
(dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais) será dividido para as seis (6) Regionais que podem 
assumir o custeio total, que são as Regionais: APTF; ATF-RJ, ACATEF, AGATEF, APRTF e ATFAGO, 
ficando para cada uma o valor de R$437,33 (quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três 
centavos), cada uma assumirá o valor de R$ 2.186,67 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta 
e sete centavos). O segundo pro-bônus será dividido entre as quatro (4) Regionais que solicitaram 
o apoio da ABRATEF, que são ACTF, ATEFES, APETEF e ARTEF, ficando para cada uma o valor de 
R$524,80 (quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos). Destas a ACTF e APETEF conseguem 
arcar com 20% do valor da consultoria jurídica, que corresponde a R$520,00 (quinhentos e vinte 
reais), para estas duas o apoio da ABRATEF será de R$1.579,20 (hum mil quinhentos e setenta e 
nove reais e vinte centavos) e para as outras duas regionais ATEFES, ARTEF, que arcarão com o valor 
de R$1.099,20 (hum mil noventa e nove reais e vinte centavos) o apoio da ABRATEF será de 
R$1.000,00 (um mil reais). Para as regionais ATF-Minas e ATF-MT, a ABRATEF assumirá o valor 
integral, que são, respectivamente, R$2.264,00 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais) e 
R$2.099,20 (dois mil e noventa e nove reais e vinte centavos). Quanto as novas regionais ATF-RN e 
ATEFAM essas a ABRATEF irá se reunir com Dr Cláudio será feita uma negociação própria, porque 
elas não se organizaram ainda.  Dando prosseguimento ao relatório das atividades da ABRATEF, a 
presidente Silvana informou que no dia 08 de dezembro de 2021 foi realizada a AGO e AGE; as 
providencias para contratação da infraestrutura do II Simpósio on-line da ABRATEF, que será com 
os terapeutas de família Paolo Bucci e Carmine Saccu, no dia 26 de março de 2022.  Em janeiro foi 
realizada reunião com as novas Regionais quando levantamos as condições atuais, como poderá ser 
essa consultoria jurídica, já que a ABRATEF irá pagar, precisaremos saber qual o interesse e as 
possibilidades em permanecerem associadas à ABRATEF. Foi feito contato com todas e a única que 
não respondeu foi a ALATEF, que posteriormente no grupo do WhatsApp informou que não irá 
continuar vinculada a ABRATEF.  Realizada a primeira reunião em 18-01-2022 com a ATF-RN que 
informou que fará um encontro para verificar quem poderá ficar na nova gestão e em 31-01-2022 
a reunião com a ATEFAM, que foi muito produtiva também.   A presidente Silvana ofereceu a palavra 
para quem quisesse tecer algum comentário, alguma pergunta ou tivesse alguma dúvida. Como 
ninguém se pronunciou, agradeceu a participação de todos na realização desses eventos e a 
colaboração que todos sempre têm dado para os avanços da ABRATEF.  A coordenadora Ieda 
Dorfman (AGATEF) convidou o Dr. Cláudio para falar sobre Estatutos da ABRATEF e das Regionais 
e Acordo de Afiliação das Regionais.  O Dr. Cláudio Ramos fez um resgate das realizações: as 
mudanças e propostas dos Estatutos da ABRATEF. Lembrou que o Estatuto foi aprovado em AGE, 
feitas atualizações, aprovadas em 08 de dezembro de 2021; encaminhado as regionais a minuta do 
Estatuto das Regionais, elaborado com base no Estatuto da ABRATEF, todas as regionais leram e 
devolveram com algumas alterações. Sobre o Acordo de Afiliação das Regionais foi informado que, 
ao ser concluído o Estatuto, a regional assinará automaticamente o Acordo de Afiliação. A 
presidente Silvana Silvestre esclareceu que foi aprovado, na reunião com os presidentes das 
Regionais a contratação do Dr. Cláudio Ramos como consultor jurídico para implementar os 
estatutos de todas as Regionais e, em seguida submeteu a aprovação da Minuta dos Estatutos das 
Regionais, que foi aprovada por unanimidade. O GT do Estatuto continuará os trabalhos sobre o 
Regimento Interno da ABRATEF, a partir da minuta elaborada por Dr. Cláudio.  Foram feitas algumas 
perguntas sobre a data das eleições e posse das Regionais e ficou esclarecido que as Regionais 
precisam fazer suas eleições, tomar posse até o mês de junho e encaminhar os conselheiros do CDC 
eleitos. A eleição da ABRATEF será em 29 de julho de 2022 e até junho todas as Regionais deverão 
estar com a nova gestão empossada e com os conselheiros do CDC eleitos, pois irão fazer parte da 



diretoria eleita da ABRATEF. Lembrando que a partir de agora, está sendo legislado no Regimento 
Interno o número de conselheiros de cada regional e que será em função do número de associados. 
A presidente Silvana lembrou, também, que será efetivada a participação dos conselheiros 
eméritos, as regionais que têm ex-presidente da ABRATEF, ex-coordenador do CDC ou ex-presidente 
de congresso não poderão ser eleitas como representantes da regional. Eles passarão a ser 
conselheiros eméritos da ABRATEF, para dar sustentabilidade ao sistema ABRATEF, irão legislar para 
a ABRATEF, não legislarão pela regional, mas sim pelo crescimento da ABRATEF.  Foram levantadas 
algumas dúvidas sobre como será a participação dos conselheiros eméritos, que a votação do grupo 
dos eméritos possa constituir um voto único, dialogado. E ainda auxiliar, em caso de empate.  
Rosana Galina (APTF) alertou para a questão da proporcionalidade quando juntar os conselheiros 
eleitos com os conselheiros emérito, ficará desproporcional. Helena Hintz (AGATEF) lembrou que o 
conselheiro emérito legislará pela ABRATEF e não pela Regional. Daniela Bertoncello (APRTF) 
sugeriu que seja feito um convite aos conselheiros eméritos, para fazerem parte da formulação a 
respeito do próprio futuro deles. Porque eles, quando tiveram cargos, não sabiam que no futuro 
seriam eméritos. É justo que participem, aqueles que desejarem. Precisam ser ouvidos.  Cynthia 
Ladvocat (ATF-RJ) entende que o voto não deverá ser proporcional ao número de associados e, 
ainda, que o número de conselheiros por cada regional deveria ser igual.  Cecilia Veluk Batista (ATF-
RJ) fez uma proposta para o CDC que é sairmos dessa reunião com comissões para estudar vários 
aspectos que foram levantados e através dessas comissões trabalhar cada ponto do Estatuto, já que 
o Regimento é a aplicação do Estatuto. A presidente Silvana comentou que a preocupação é que ao 
dividirmos, se esfacele muito o assunto, lembrou que existe um GT que elaborou o Estatuto, que é 
uma comissão, que está pronta para efetivar o Regimento Interno, pois nesse momento é 
necessário agilidade e resolutividade, precisamos pensar em todos esses aspectos e precisamos 
objetivar numa proposta para não se esfacelar, mas que seja uma proposta objetiva, como por 
exemplo de qual parte do regimento será cada comissão. No dia 02 de abril teremos uma reunião 
do CDC, que será o dia inteiro e até lá esperamos que o GT do Estatuto detalhe cada aspecto do 
regimento para apresentar ao CDC e então poderá se dividir em comissões e, se for o caso, essas 
comissões possam aprofundar cada item. Lembrou que existe a preocupação de terminar essa 
gestão e estar definido. A ideia é o GT ESTATUTO pegar a minuta do Regimento que Dr. Cláudio 
elaborou, selecionar esses assuntos mais polêmicos, trazer para o CDC, para então ou dividir em 
comissões, ou ver como poderá ser, pois agora falar que comissões poderiam ser formadas fica 
difícil. Com base nessas sugestões ficou definido que as coordenadoras do CDC Helena Hintz e Ieda 
Dorfman farão um levantamento dos possíveis conselheiros eméritos, que estiverem vinculados a 
uma regional, fará convite oficial para uma reunião, em que apresentará a nova proposta que criou 
a figura do conselheiro emérito e, com a participação e colaboração de todos os que aceitaram o 
convite, será elaborado o detalhamento da função e participação do conselheiro emérito no CDC.  
Dando prosseguimento à pauta, a coordenadora Helena Hintz (AGATEF) convidou a Psic. Maria Rita 
Seixas para falar sobre o Projeto de Capacitação em Atendimento à Família para os profissionais 
da Rede Pública. Fazendo uso da palavra, a Psicóloga Maria Rita, cumprimentou a todos, lembrou 
que esteve na reunião do CDC há três anos e neste momento está voltando para dar continuidade 
a conversa sobre o projeto e o novo rumo dele. Esclareceu que a sua presença hoje nesta reunião 
do CDC é para informar que existe um desejo dela como coordenadora geral e do Coordenador da 
Saúde Mental, do Ministério da Saúde, sobre a possibilidade de dar continuidade a esse projeto, 
estendendo para outras cidades. Informou sobre o andamento, o objetivo do Projeto é a 
Capacitação em Atendimento Familiar da Rede de Saúde Mental, em Psicodrama e Terapia Familiar, 
mas aqui iremos conversar sobre a Terapia Familiar, a carga horária é de 144 horas de aulas teóricas 
e 144 horas de aulas práticas, de supervisão, num total de 288 horas, realizado num período longo, 
de um ano e meio, mas que os alunos estão saindo muito satisfeitos com os benefícios que estão 



tendo. Este projeto está sob sua Coordenação Geral, e Vera Risi como coordenadora da Terapia 
Familiar. Temos um vídeo que foi gravado com a opinião dos alunos sobre o projeto, que está no 
site da ABRATEF e convidou a todos para assistirem. Os alunos estão aprendendo a orientar as 
famílias, porque eles não tinham clareza de como atender ou orientar uma família.  Comentou sobre 
os efeitos positivos do projeto: ajuda muito aos usuários da rede pública, ajuda aos Institutos 
Formadores através da ajuda de custo que recebem para realizar o projeto, ajuda às regionais e a 
ABRATEF porque divulga e expande os efeitos da terapia familiar, ajuda na ampliação da terapia 
familiar com a melhoria do trabalho para a rede pública. Ressaltou a importâncias das 
coordenadoras dos Institutos Formadores que estão trabalhando com afinco e estão preparadas 
para contribuir com sua experiencia com os novos Institutos Formadores que deverão assumir o 
próximo curso, se precisarem de apoio.  Diante da possibilidade de dar continuidade a esse projeto, 
estendendo para outras cidades e, considerando que a verba desse projeto será votada até junho, 
é necessário saber quantas e quais as Regionais que se interessam em levar para sua cidade, 
selecionar os Institutos que têm condições de participar, para dar continuidade ao projeto.  Para o 
Instituto participar existe algumas exigências jurídicas e pedagógicas e informou, também, que 
existe um programa que poderá ser adaptado para as novas turmas. Agda Maffei (APTF) fazendo 
uso da palavra informou que foi feita uma Assembleia em São Paulo com os associados e ficou 
definido que a APTF participará desse programa desde que, a Associação Paulista de Terapia 
Familiar de São Paulo, seja incluída como responsável pela Terapia de Família, porém não participará 
se a Terapia de Família ficar vinculada ao Psicodrama. Após a apresentação da psicóloga Maria Rita 
Seixas, a presidente Silvana Silvestre agradeceu a participação da psicóloga Maria Rita e o trabalho 
que vem desenvolvendo até agora, fez elogios ao trabalho e  lembrou que toda inserção da Terapia 
Familiar nos diversos contextos é muito importante, que, para não incorrer em erros, propôs que a 
psicóloga Maria Rita elabore um convite, por escrito, para as regionais, informando que as 
presidentes deverão se apropriar das regras, as exigências que os institutos precisam preencher 
para participar e informando a data para responder esse convite.  Ficou decidido que a Psicóloga 
Maria Rita deverá elaborar carta convite dirigida às regionais, sobre o projeto e enviará para a 
coordenação do CDC, que encarregar-se-á de encaminhar para as Regionais.  No encerramento da 
reunião a presidente Silvana Silvestre agradeceu a participação de todos, e finalizou dizendo que 
ABRATEF ficará toda organizada, com os processos redondinhos, convidou que se organizem para 
estar na posição de presidente da ABRATEF na próxima gestão, trazer novos projetos, reforçando 
que existe muita gente boa e convidou para organizarem as chapas e vamos para a posse da nova 
gestão, em 29 de julho de 2022. A coordenadora Helena Hintz, cedeu a palavra para Silvana 
Garavello (ATF-Minas), que informou que tem interesse de participar desse projeto, lembrou como 
o Prof. Adalberto Barreto conseguiu inserir a Terapia Comunitária no SUS, como prática Integrativa, 
desde 2010 e este poderá ser um bom começo para que a Terapia Familiar possa ser mais 
reconhecida. A coordenadora Helena Hintz (AGATEF) agradeceu a todos que conseguiram ficar até 
o final, mesmo com o adiantado da hora, estar aqui para unidas continuarmos pensando no 
crescimento da ABRATEF.  A coordenadora Ieda Dorfman também agradeceu a todos. Os trabalhos 
foram encerrados às 22h25m. 
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