
 

Ata da 4ª. Reunião do Conselho Deliberativo e Científico (CDC) da Associação Brasileira de 

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

 

Aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 8h, reuniram-se os conselheiros do 

Conselho Deliberativo e Científico da ABRATEF, Gestão 2020-2022, para a 4ª 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 8h em 1ª convocação com 2/3 de seus conselheiros teve 

início 8:15h, 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 sobre 

o momento que estamos vivendo atualmente, desejando a todos uma boa reunião, passou para 

a coordenadora Helena Centeno Hintz (AGATEF), que deu as boas-vindas. 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 e reiterou as falas das coordenadoras. 

Ieda Dorfman (AGATEF) assumiu a coordenação da reunião, informando que as coordenadoras 

iriam se revezar na condução dos trabalhos da reunião e que pela manhã seria conduzido por 

ela e à tarde a condução seria de Helena Hintz (AGATEF). Ieda Dorfman (AGATEF) explicitou as 

regras para a participação da reunião, solicitou autorização para gravação, após fez a leitura da 

Pauta: 1. Verificação do Quorum, 2. Leitura e aprovação da Pauta da Reunião; 3. Aprovação da 

Ata da Reunião ocorrida pela plataforma Zoom em 14 de maio de 2021; 4. Apresentação pela 

Presidente da ABRATEF, Silvana Silvestre, sobre relatório das atividades da ABRATEF ano 2021; 

5. Novo formato das reuniões on-line; 6. Funcionamento dos GTs de trabalho; 7. Informes da 

Coordenadora Geral do Congresso, Corina Schabbel, e pela Coordenadora da Comissão 

Científica do Congresso, Eliane Pelles, com Relatório das atividades e do Financeiro do 14º 

Congresso da ABRATEF partir do novo formato on-line em março de 2021 e Sugestões para o 

próximo Congresso. 10. Diálogo com as regionais, para cada regional que desejar apresentar 

suas atividades; 11. Discussão sobre assessoria jurídica para as regionais; 12. Agenda 2022 - 

primeiro semestre de 2022; 13. Votação (Apoio às Regionais para implementação da jurídica do 

Estatuto das Regionais); 14. Encerramento da reunião. A coordenadora Ieda Dorfman (AGATEF) 

inicia a reunião verificando o quórum, estando com 17 conselheiros presentes e com 15 

procurações recebidas. Submeteu a aprovação da pauta e que foi aprovada por todos os 

presentes.  Após submeteu a aprovação da Ata da reunião ocorrida pela Plataforma Zoom em 

14 de maio de 2021, sendo está aprovada por unanimidade. Em seguida passou a palavra para 



a Presidente Silvana Silvestre que apresentou o Relatório de atividades de 2021 da ABRATEF. 

Informa que o relatório apresentado é de janeiro até o início de novembro de 2021. Em janeiro 

e fevereiro foram realizadas as atividades a seguir: Arrecadação das contribuições anuais das 

Regionais, com pagamento de todas as regionais; Formação e Estruturação dos GTs ABRATEF: 

Regimento Interno, Formação, LGPD e Reuniões Comissão Cientifica 14º CBTF; Divulgação do 

14º CBTF; Contato com palestrantes; Reunião com os presidentes das regionais sobre o 14 CBTF; 

Reuniões de Marketing e Gestão Colaborativa; GT Emergência Congresso com a Silvana, Corinna 

e Eliane Pelles. Em março foram realizadas a 2ª Reunião do CDC e Aprovação do Congresso no 

Formato 100% online; Reuniões de Marketing; GTs ABRATEF sobre Regimento Interno, 

Formação e LGPD e Reuniões com Comissão Cientifica; Reuniões da Comissão Editorial Nacional 

(Revista ABRATEF); Reuniões com AVIVA para deliberações acerca da hospedagem em Rio 

Quente; Reuniões com Elos Eventos. Em Abril à Julho foram realizados os GTs ABRATEF: 

Regimento Interno, Formação e LGPD; Contratação da Assessoria Jurídica para elaboração do 

Termo de Compromisso para proteção e segurança de dados pessoais de todos os contratados 

da ABRATEF; Contratação do registro das marcas da ABRATEF; Contratação da Assessoria  

Jurídica para elaboração da proposta da minuta estatutária das Regionais; Contratação da 

assessoria jurídica para elaboração do Acordo de Afiliação das Regionais; Organização do site do 

Congresso no formato online; GT Emergência com reuniões e fechamento de contrato do Filme 

“Inventário: Esculpindo o Tempo”; Nova tecnologia para o evento e uma nova plataforma; 

Termo de autorização de uso da imagem e demais dados pessoais; Preparativos para o 

lançamento das Revistas da ABRATEF e de Livros; Levantamento de orçamentos e necessidades; 

Marketing: Tempo e Movimentos; Comissão Cientifica: Devolutiva dos trabalhos nas 

apresentações, nova grade e contato com palestrantes; Organização dos vídeos como atividades 

cientificas; Approach: Palestrantes e mediadores das Mesas Redondas e Rodas de Conversas; 

Reuniões com palestrantes Internacionais; Visitas técnicas para efetivação do evento on-line; 

Autorização ECAD; Live para esclarecimento sobre o congresso; Confirmações, cancelamentos, 

novas inscrições e reembolsos. Em Agosto à Novembro as atividades foram: 14º CBTF; 

Certificados; Vídeos, revistas e livros no site da ABRATEF; Reuniões com marketing; Live: “Luzes, 

câmeras e vozes em ação” com os envolvidos na produção do filme; Pagamentos e Organização 

da contabilidade; Anais; Reunião com Presidentes das Regionais; Consultoria Jurídica para 

apresentação da proposta da minuta estatutária pago pela ABRATEF; Proposta de 

acompanhamento Jurídico  para implementação do Estatuto das Regionais; Registro das Marcas 

ABRATEF aprovado; Continuidade das reuniões semanais do GT Regimento Interno; Analise de 

todos os dados da ABRATEF em conjunto com a consultoria LGPD; 4º Reunião CDC. E em 

dezembro realizada a AGO no dia 08/12/2021 e o Encerramento das atividades do ano de 2021. 



Silvana Apresenta o novo formato que a ABRATEF vem funcionando, formato on-line, que 

durante o cenário pandêmico a ABRATEF se reinventou, implementando uma estrutura mais ágil 

e inovadora para dar continuidade aos trabalhos: Criação dos GTs, Reuniões CDC; Simpósios; 

14º CBTF. Silvana faz um questionamento sobre os futuros eventos e reuniões, que com o 

formato online pode dar oportunidade a diferentes membros das Regionais participarem, 

proporcionando maior visibilidade a ABRATEF. Por fim mostra algumas fotos de diversos eventos 

que a ABRATEF participou e retrata importância do network realizado nessa gestão, tão 

importante para o 14º CBTF e eventos futuros, fazendo agradecimento a Umberta Telfener, 

Marilene Grandesso e Chyntia Ladvocat. A coordenadora Ieda franqueou a palavra para as 

dúvidas e comentários dos presentes. A dúvida surgida foi quanto ao armazenamento e registro 

de todo o material da ABRATEF, ao qual a Silvana informou que será feito os Anais do Congresso 

e que já solicitou um orçamento para o armazenamento de todos os vídeos do 14º CBTF. Ieda 

Dorfman (AGATEF) dando prosseguimento a pauta convida a Corinna Schabbel, Coordenadora 

Geral do 14º CBTF. A Corinna Schabbel cumprimenta a todos e inicia sua fala com algumas 

considerações e dificuldades vivenciadas durante a organização do congresso; Após apresenta 

o número de inscrições do CBTF, que contou com 722 inscrições, 428 inscrições no pré-

congresso e 50 cancelamentos; que ocorreram alguns incidentes técnicos no Congresso e no 

pré-congresso, com poucas reclamações no CHAT, sendo a maioria sobre ressarcimento e outras 

por dificuldades técnicas. Apresenta um gráfico com a participação por estado no 14º CBTF, com 

a maior participação dos estado de SP com 31%, seguido por RJ com 14,2%, Goiás com 13,2% e 

Minas Gerais com 9,7% . Quanto a receita do congresso, informa que tiveram: R$51.170,00 

(Cinquenta e um mil e cento e setenta reais) sendo: de Inscrições Presenciais R$ 399.999,16 

(Trezentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos);  

Inscrições Internet (ELO), R$319.445,18 (Trezentos e dezenove mil e quatrocentos e quarenta e 

cinco reais e dezoito centavos) Inscrições Internet (LET´s), com total de inscrições de R$ 

779.512,71 (Setecentos e setenta e nove mil e quinhentos e doze reais e setenta e um centavos). 

O número total de inscritos, no cálculo final pela contabilidade foi de 734, sendo 335 Associados, 

200 Estudantes e 199 não associados. As despesas do CBTF foram: R$37.319,76  de Viagens e 

Estadias; R$ 104.136,60 (Cento e quatro mil e cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) de 

Locações; R$303.039,67 (Trezentos e três mil e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) 

com Serviços de Terceiros; R$5.734,21 (Cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais e vinte e 

um centavos) Outras Despesas; e R$ 28.345,83 (Vinte e oito mil e trezentos e quarenta e cinco 

reais e oitenta e três centavos) Cancelamentos; com total de Despesas no valor de R$478.565,73 

(Quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e três 

centavos). Com Resultado Operacional de R$300.946,98 (Trezentos mil e novecentos e quarenta 



e seis reais e noventa e oito centavos). Para finalizar a Corinna Schabbel agradece a confiança e 

abre para comentários ou dúvidas. Os comentários surgidos foram quanto a pouca participação 

nas inscrições de profissionais, estudantes e associados da ATFAGO e do Estado de Goiás. A 

presidente da ABRATEF Silvana comenta que a proporção de associados da ATFAGO em 

comparação a outras regionais, como RJ ou SP, é bem menor e diz que ficou orgulhosa em ter 

ficado em 3º lugar por ser uma Regional pequena. Ieda Dorfman (AGATEF) dando continuidade 

à pauta convida a Eliane Pelles para apresentar os Informes da Diretoria das Comissões 

Cientificas e Editorial. A Eliane Pelles (ATFAGO) inicia ressaltando que o 14º CBTF precisa ser 

registrado como o 1º CBTF on-line, e faz uma retrospectiva desde a eleição da ATFAGO para 

sediar o evento em agosto de 2018 até a realização do evento. Após apresenta um balanço de 

todas as atividades realizadas no Congresso. E por fim faz uma avaliação da programação 

científica e propõe sugestões para o próximo congresso: 02 (duas) ou poucas atividades 

concomitantes no formato online ou híbrido; Ter um alerta: “Vai ser gravado, salvo 

desautorização do palestrante”; que seja realizados contato prévios entre palestrantes e 

mediadores de Mesas redondas e Rodas de Conversa; e que seja possível suporte técnico aos 

palestrantes. Por fim abre para os comentários e sugestões. Os comentários são permeados de 

elogios à organização do 14º CBTF. A presidente Silvana tece um pequeno resumo de como se 

encontra a receita ABRATEF, e destaca o evento do Maurizio Andolfi que trouxe uma maior 

lucratividade e informa que a próxima gestão receberá a ABRATEF com mais recursos. Daniela 

Bertoncello (APRTF) enfatiza a importância do evento do Maurizio Andolfi, que um convidado 

internacional deu margem de lucro maior que do congresso, com uma menor despesa e 

complexidade. A Chyntia Ladvocat (ATF-RJ) ressalta que a fala da Silvana pode estimular e 

animar o processo de sucessão. Ieda Dorfman (AGATEF) comenta que são bem-vindos os 

comentários pois ajuda a pensar no futuro e informa que a agenda da manhã foi contemplada 

e propõe antecipar a programação da tarde, convidado Helena Hintz (AGATEF) para coordenar 

o momento. A coordenadora Helena Hintz agradece e convida os presidentes das Regionais 

presentes, que tenham interesse, para apresentar as suas atividades.  Iniciando por Maria de 

Fatima, presidente da ARTEF-BA que informa que já está conversando com o Dr. Cláudio, que 

irão contratar a Assessoria Jurídica; que também estão realizando uma conversa online com 

cada novo associado; que a diretoria está se reunindo para programar e planejar 2022; que estão 

dando andamento a clínica social, o grupo de estudo e cine debate; que as anuidades estão em 

dia e por fim convida a todos a um evento online no dia 06 de dezembro de 2021 com todos os 

associados. Andrea Toledo, presidente da APRTF, comenta sobre os desafios da pandemia, que 

é preciso pensar em como fazer bons eventos sem haver competição entre as Regionais, para 

que os eventos não caiam no mesmo mês ou data; que irão lançar em dezembro um clube de 



benefícios para os associados APRTF; que a clínica social ajudou muita gente nesse momento de 

pandemia. A Eliane Pelles, presidente da ATFAGO, informa que a Regional cresceu e se 

desenvolveu bastante; que conseguiram resolver algumas questões da gestão passada; que 

também vão contratar o Dr. Cláudio para auxiliar com o novo estatuto; que entregaram a sede 

no início da pandemia e que estão se organizando para uma sede virtual; que estão em contato 

com os institutos formadores; que estão tendo uma boa procura de novos associados; e que 

estão retomando a ideia dos projetos sociais. Silvana Silvestre acrescenta que a ATFAGO teve 

um aumento significativo de associados por sediar a ABRATEF. A Silvia Fontes, presidente da 

ATEFES cumprimenta e elogia os membros do CDC e os organizadores do congresso, que deseja 

no próximo ano realizar eventos de forma mais estruturada. A Agda Maffei, presidente da APTF, 

traz sua experiência anterior e durante a pandemia com os projetos sociais e apresenta o projeto 

Amparo, projeto de clínica social; que a Jornada da APTF será online, que ainda estão definindo 

a data e que será provavelmente em Abril.   A Silvania, associada da ATEFAM, agradece a todos, 

comenta que é a ATEFAM é uma associação nova; que já fizeram um trabalho significativo de 

clínica social que surgiu a partir da situação crítica vivenciada em Manaus durante a pandemia 

por volta de 04 meses seguidos; e que estão construindo um projeto de clínica social. A 

coordenadora Helena Hintz encerrou os trabalhos da manhã às 12:02h. Após o almoço a 

coordenadora Helena Hintz (AGATEF) reiniciou os trabalhos da tarde às 14h, dando continuidade 

à apresentação das Regionais. A Rosane Porto, presidente da ATF-RJ, informa que realizaram 

muitas atividades, que os programas sociais têm tido bastante procura de famílias e casais; que 

há um reunião de acolhimento para os profissionais; que realizaram o evento Desafios da clínica 

com 09 casos clínicos e que vão elaborar um livro com todos os casos; que realizaram várias 

lives; que tiveram aniversário de 25 anos da ATF-RJ; que em junho tiveram o Saul Fuks; em 

setembro tiveram um encontro com 04 profissionais do interior; que realizaram sorteios de livro 

a partir da parceria com o Carlos Livraria; que estão realizando atividades com objetivo de 

engajar os associados e reduzir a inadimplência; que tem o programa “de lá pra cá” onde cada 

associado apresenta seu percurso profissional; que criaram a carteirinha da ATF-RJ que é 

vinculado ao pagamento da anuidade, e por fim apresenta o vídeo institucional da ATF-RJ. A Ieda 

Dorfman, vice-presidente da AGATEF, comenta que todas as quintas-feiras a diretoria realiza 

reuniões online, que realizaram algumas atividades, que fizeram a AGO, que realizaram a 

Jornada em Maio de 2021, que tiveram o 27º aniversário da AGATEF e que fizeram 4 lives no 

mês com temas importantes; que coordena a Clínica Social e que tiveram que se adaptar ao 

atendimento online. Helena Hintz completa e cita que foi criado uma comissão do estatuto, que 

irão enviar para o Dr. Cláudio, e que também criaram uma comissão de comunicação para 

divulgar mais o trabalho com os associados. A Simone Bolze, vice-presidente da ACATEF, informa 



que tiveram muitas atividades online, que nesse último ano fizeram várias lives no Instagram, 

sorteios de livros doados ou em parceria com o Carlos Livraria, que também tem uma parceria 

com o Ateliê Maria Elita que doa brindes para sorteio entre os associados, que também 

realizaram eventos com os institutos formadores parceiros, e que iniciaram uma enquete com 

associados para construir os temas de interesse para o simpósio, que tá pré-agendado para 09 

de abril de 2022, e que estão preparando a nova transição da nova diretoria, por fim parabeniza 

a organização do Congresso. Agda Maffei (APTF) comenta sobre a necessidade de as Regionais 

comunicarem os eventos que serão realizados em 2022, para as datas não se chocarem e que 

não ocorra concorrência. Silvana Silvestre sugeriu que fosse feito uma agenda com as datas dos 

eventos que já estão sendo planejados para 2022 pelas regionais. Por fim Virginia Uchôa, 

presidente da ACTF, informa que a diretoria da ACTF tem estado desfocada desde o início da 

pandemia, e que no final desse ano irão planejar as atividades que serão realizadas no primeiro 

semestre de 2022. Dando continuidade à pauta, Helena Hintz (AGATEF) convida a Silvana 

Silvestre para apresentar o tópico Discussão sobre a assessoria jurídica para as Regionais. Silvana 

explica o que seria a Assessoria Jurídica para as Regionais, da necessidade das Regionais se 

filiarem à ABRATEF. E que para isso é preciso que a Regional implemente um novo estatuto 

através da AGO, que se faz necessário a presença de um advogado, e a assessoria jurídica 

envolve todo o acompanhamento e orientação. E que só após o Estatuto ser aprovado na 

Regional é que poderá ser feito um Acordo de Afiliação entre Regional e ABRATEF.  A proposta 

inicial da Social Profit para assessoria às Regionais foi de R$2.824,00 (Dois mil oitocentos e vinte 

quatro reais) para cada regional, e que após reuniões e negociações, a nova proposta ficou de 

R$ 2.624,00 (Dois mil seiscentos e vinte quatro reais) para cada Regional, com pró-bono para 

duas (2) Regionais, e que esse valor pode ser pago parcelado a partir das condições de cada 

Regional. Algumas Regionais solicitaram apoio financeiro da ABRATEF, que foram: ARTEF, 

APETEF, ATEFAM, ATF-MT, ACTF e ATF-RN. Considera que a assessoria é importante para 

regional, mas que também é muito importante para ABRATEF. Comenta que algumas Regionais 

conseguem pagar uma parte e outras precisam de apoio total, principalmente as Regionais que 

são mais novas, e ressalta a importância para que as Regionais estejam afiliadas. Foi franqueada 

a palavra aos presentes para comentários ou sugestões. As dúvidas surgidas foram explicitadas 

pela Presidente da ABRATEF Silvana Silvestre. E os comentários surgidos foram em torno da 

importância de as Regionais unificarem e continuarem com a mesma Assessoria Jurídica que 

construiu estatuto junto a ABRATEF.  Danielle Bertoncello (APRTF) sugere que seja criado uma 

comissão com os presidentes das regionais e que estes possam definir como poderá ser 

realizado o apoio financeiro. Silvana reitera a sugestão de realizar uma reunião com o grupo de 

presidentes e estes chegar em um consenso de como pode ser realizado a ajuda financeira as 



Regionais, e a definição será comunicado ao CDC na próxima reunião no dia 04/02/2022. É 

colocado para votação se o grupo do CDC autoriza que os presidentes das Regionais tomem a 

decisão do apoio financeiro da ABRATEF às Regionais, quanto ao pagamento da Assessoria 

Jurídica. Sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade à pauta é apresentado pela 

Silvana a agenda da ABRATEF de 2022.1, com os seguintes eventos: Fevereiro:  04/02 - Reunião 

do CDC das 19 às 22h; Março: Simpósio Online da ABRATEF com a Scuola Romana di Terapia 

Familiare com Carmine Saccu e Paolo Bucci; Abril: 02/04 Reunião online do CDC das 8 às 18h; 

Maio 13/05 - Reunião CDC e 14/05 Encontro de Formadores com a possibilidade de ser 

presencial, hibrido ou online; Junho: 04/06 Simpósio online ABRATEF com palestrante, data e 

horário a definir; Julho: 05 e 06/07 Congresso do Relates em Colômbia, 29/07 a AGO da ABRATEF 

Com eleição da Chapa Gestão 2022 à 2025; Setembro: 07 – 10/09 EFTA; Novembro: Congresso 

Internacional de Psiquiatria Social, participação da ABRATEF em convite do Prof Adalberto 

Barreto. Apresenta uma proposta ao Encontro de Formadores, com o tema “Do presencial ao 

online: O novo formador”, com objetivo de conduzir reflexões acerca do novo formato do 

ensino/aprendizagem em TF, que tem o desejo de realizar o evento presencial, mas se preparar 

para um evento online, que pode formar uma comissão para elaborar e organizar o encontro de 

formadores. Agda Maffei (APTF) sugere uma caixinha de perguntas, assim como foi realizado na 

Jornada da APTF com os associados. Rosana Galina (APTF) reitera o uso da caixinha de perguntas 

e que espera nesse encontro os Institutos Formadores tenham voz, que sejam escutados em 

suas necessidades e dificuldades. A Rene Pereira, presidente da ALATEF, pede a palavra para 

atualizar sobre as atividades da ALATEF e informar as deliberações que a diretoria tomou, que 

começaram na linha da regional, que fizeram algumas ações urbanas com várias campanhas 

sobre violência familiar e pedofilia, que em Janeiro fizeram a campanha em 06 outdoors 

distribuídos na cidade sobre o combate de violência familiar, que a ALATEF foi convocada para 

uma reunião na qual  foi solicitado que fosse retirado a logo da ABRATEF das publicações por 

conter conteúdo político, que por se sentirem discriminados estava informando formalmente o 

cancelamos do vínculo da ALATEF com a ABRATEF. Silvana Silvestre agradece a participação da 

Rene, esclarece que o motivo do pedido de retirada da logo ocorreu devido a reclamações de 

associados, encaminhados pelos presidentes de algumas Regionais, por uma postagem no 

Instagram com um conteúdo dúbio. Chyntia Ladvocat (ATF RJ) sugere que a Diretoria da ALATEF 

revise a decisão de dissociação, que houve um problema de comunicação, e solicita que seja 

reconsiderado. Rene Pereira (ALATEF) agradece as falas carinhosas, informa que vai levar para 

diretoria da ALATEF, que vão discutir novamente e que irá comunicar o que for decidido. 

Encerramento da reunião A presidente Silvana Silvestre agradeceu a participação de todos, e 

finalizou com a frase “O trabalho em equipe bem-sucedido se dá quando há reciprocidade na 



união de forças, na divisão de tarefas e na partilha de resultados. A coordenadora Helena 

agradeceu a participação de todos. A coordenadora Ieda Dorfman também agradeceu a todos. 

Os trabalhos foram encerrados às 18h. 

                                                   
Helena Centeno Hintz e Ieda Zamel Dorfman  - Coordenadoras do CDC 
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