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REGIMENTO INTERNO DA ABRATEF 
Associação Brasileira de Terapia Familiar - 

Estudos e Práticas Multiprofissionais com Famílias 
 

O Estatuto Social da ABRATEF será regido pelo presente Regimento Interno, 

reformulado e aprovado na Reunião do Conselho Deliberativo e Científico da 

ABRATEF, CDC, em 11 e 12 de março de 2016, em Chapecó, SC. 

 

Dos Associados 

Art. 1º – Sendo a ABRATEF constituída pelas Associações Regionais de Terapia de 

Família, são associados da ABRATEF aqueles admitidos pelas respectivas Regionais. 

Parágrafo Primeiro – As Associações Regionais deverão estabelecer os critérios de 

admissão de seus associados de acordo com suas especificidades às quais devem 

obedecer aos critérios mínimos estabelecidos nos Estatutos, podendo ampliar o número 

de categorias especificas segundo seus interesses. 

Parágrafo Segundo – Todos os associados em dia com a Tesouraria de suas 

respectivas Associações, sem exceção, terão voz nas Assembleias Gerais. 

Parágrafo Terceiro – Apenas os associados Fundadores que se tornaram Titulares, 

segundo critérios das respectivas Regionais, e os Titulares terão direito a voto nas 

Assembleias Gerais. 

Parágrafo Quarto – Fica a cargo do Conselho Deliberativo e Científico da ABRATEF  

elaborar recomendações sobre os critérios mínimos de formação contínua dos  
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associados inscritos nas categorias Aspirante e Titular das Associações Regionais. 

 
Da Constituição do Conselho Deliberativo e Científico 

Art 2º – O Conselho Deliberativo e Cientifico será constituído por representantes 

indicados pelas Associações Regionais e regido por regimento próprio aprovado pelo 

próprio Conselho. 

Parágrafo Primeiro – O número de representantes de cada Regional deverá ser 

proporcional ao número de seus respectivos associados titulares, respeitando o 

seguinte critério: 

a) acima de 100 associados titulares, 5 representantes; 

b) entre 75 e 99 associados titulares, 4 representantes; 

c) entre 50 e 74 associados titulares, 3 representantes; 

d) até 49 associados titulares, 2 representantes. 

Parágrafo Segundo -  Os conselheiros do CDC poderão ser reeleitos, a cada dois 

anos, sucessivamente sem limitação, a critério de cada Regional.  

 

Da Eleição das Diretorias Regionais 
Art. 3º – A eleição das Diretorias Regionais deverá ser realizada no primeiro semestre 

do ano do Congresso, para que a Regional possa candidatar-se a administrar a 

ABRATEF por 2 (dois) anos e, consequentemente, a sediar o Congresso seguinte.           

Parágrafo Único – A posse das Diretorias Regionais deverá se dar até 60 (sessenta) 

dias após a realização do Congresso. 
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Das Contribuições                                                                                         
Art. 4º – Cada Regional deverá contribuir anualmente com 10% de sua arrecadação 

advinda das anuidades recebidas de seus associados. Este cálculo não deve incluir 

outras fontes de receita das Associações.  

 
Parágrafo Primeiro - As Regionais repassarão para a conta da ABRATEF até a data 

de 31 de janeiro o valor referente à arrecadação do ano anterior. 

Parágrafo Segundo  – 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.  

Art. 5º – Visando o fortalecimento econômico da ABRATEF, com a finalidade de 

possibilitar o melhor cumprimento de seu papel de integração entre as diversas 

Regionais, foi aprovado: 

1. 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 passa a valer a partir do XIII Congresso da ABRATEF.  

2. O repasse do lucro de 40% deverá se dar até sessenta dias após o evento. 

3. Em caso de prejuízo manter-se-á a mesma proporção de 40% (quarenta) e 60% 

(sessenta) para a ABRATEF e para a Regional que organizou o Congresso.  

4. As Regionais que receberem os Simpósios da ABRATEF, caso eles sejam 

lucrativos, deverão destinar 10% deste lucro à Associação Nacional, a partir dos 

Simpósios realizados após julho de 2016. 
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Parágrafo Primeiro – É recomendável que as Associações Regionais, quando 

realizarem eventos importantes em seus Estados, convidem algum membro da Diretoria 

da ABRATEF, a fim de que seus associados conheçam melhor sua Associação 

Nacional e seu papel de integração do movimento de Terapia Familiar no Brasil.  

Parágrafo Segundo - O CDC, juntamente com a Diretoria da ABRATEF, deverá 

estabelecer temas a serem trabalhados nas diversas Regionais entre um Congresso e 

o próximo. Cada Regional ficará responsável por desenvolver parte dessa temática em 

seu Estado, o que irá fertilizar o Congresso seguinte.  

 
 
Das Comissões 
Cada Instituto é responsável pela formação que oferece e pelos critérios básicos dos 

conteúdos programáticos que oferecerá a seus alunos. 

 

Porto Alegre, 20 de abril de 2016. 

                                         
Helena Centeno Hintz    Rosana Galina  

Presidente da ABRATEF Coordenadora do CDC da ABRATEF 
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