
 

                                                                                                  Brasil, 30 DE JUNHO DE 2022. 

PREZADOS (AS) ASSOCIADOS (AS) E ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, 

 

Somos a chapa DIVERSIDADE, EQUIDADE, INCLUSÃO candidata à gestão ABRATEF (2022-2025). 

Após um tempo de conversas e convites, a chapa Diversidade, Equidade, Inclusão consolidou-

se. Nossos encontros foram e sempre serão cheios de esperança, força e afeto neste novo 

caminhar da ABRATEF no processo de amadurecimento, ampliando ações, integrando A REDE 

BRASILEIRA DE TERAPIA FAMILIAR. 

Diversidade refere-se a presença de diferenças, populações com sub-representação na 

sociedade. 

Equidade envolve promoção da justiça, valorização da imparcialidade processos e distribuição 

de recursos pelas instituições ou sistemas, compreensão das causas e disparidades na 

sociedade. 

Inclusão para que os(as) associados (as) se sintam bem-vindos (as) para participar dos processos 

de tomada de decisão e das oportunidades de desenvolvimento na ABRATEF. 

Justificamos a nossa candidatura com a intenção de dar continuidade ao desenvolvimento da 

ABRATEF, seguindo a evolução desses 28 anos desde sua fundação, ampliar ações que 

destaquem a terapia familiar e práticas com famílias no Brasil e exterior, integrar as diferenças 

e singularidades de cada região em prol do bem estar de todos (as), mantendo o respeito às 

diferenças, a solidariedade e o afeto, pois juntos (as), vamos mais longe e podemos abrir novos 

caminhos. 

Apresentamos aqui a nossa chapa para a Gestão da ABRATEF (2022/2025) nomeada como: 

“Diversidade, Equidade, Inclusão” 

Diretora Presidente – Ana Cristina Bechara Barros Fróes Garcia (ATF-RJ) 

Diretora Vice-Presidente – Agda Maria Tuzino Leite Maffei (APTF)  

Diretora Primeira Secretária – Marcia Zalcman Setton (APTF) 

Diretora Segunda Secretária – Marlene Simonetti (ATEFES) 

Diretora Primeira Tesoureira – Andiara Roma do Amarante (AGATEF) 

Diretora Segunda Tesoureira – Elza Artigas (APRTF) 

 

Propostas dos Grupos de Trabalho Diretoria Executiva da ABRATEF (Contamos com 

associados(as) de todo o Brasil em ações conjuntas com as comissões do CDC): 



- GTs: AÇÕES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS; COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO; CIENTÍFICA E 

EVENTOS; RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS; CONGRESSO E ENCONTRO DE FORMADORES e 

APOIO EDITORIAL. 

O programa compreende propostas de ações dos grupos de trabalhos com cinco (5) projetos 

que esperamos implementar com o apoio de todos (as) os (as) associados (as): 

1 – Ampliar e Integrar Ações Sociais e Comunitárias no Brasil junto com as afiliadas (regionais). 

Os princípios basilares da terapia familiar nos remetem à dimensão da relação e dos cuidados 

necessários para a efetivação da atuação profissional dos processos psicoterápicos e práticas 

envolvidas nas políticas públicas comprometidas com a integralidade e a humanização. As 

reflexões desenvolvidas propõem a transformação de suas histórias nas dimensões pessoais e 

coletivas, modificando a ação e o conhecimento acerca do vivido, possibilitando a diversidade, 

equidade e a inclusão. A política relacional, expressão da prática e concepção de teoria: “cada 

um de nós é constituído pelo outro” (Gergen).  

Plano de ações: Reunião com as presidentes das regionais com a proposta de incentivar ações 

sociais e comunitárias de acordo com a necessidade de cada realidade. Apoiar e divulgar as que 

estão efetivadas pelas regionais e associados.  Além de apoiar campanhas de ações coletivas no 

âmbito nacional. A coordenação das ações fica com a comissão/ grupo de trabalho - Ações 

Sociais e Comunitárias da ABRATEF com as respectivas regionais. Com a parceria das comissões/ 

grupos de trabalho E PRESIDENTES DAS REGIONAIS (ações sociais e comunitárias; relações 

institucionais, comunicação/ divulgação j 

2- Apoiar, integrar e fortalecer as relações com as REGIONAIS. As regionais representam as 

muitas vozes no território brasileiro e a diretoria da ABRATEF está disponível em prol do 

crescimento e fortalecimento em todas as regiões nas dimensões: política, científica, 

pedagógica, sociológica e profissional. Todas essas dimensões são importantes COMO recursos 

que garantam o crescimento de ações em diferentes contextos onde a terapia familiar e as suas 

múltiplas práticas se fazem presentes em uma maior abrangência para a sociedade. Fortalecer 

essas relações no comprometimento de todos na capacitação de profissionais que atuem com 

consciência a partir da problematização e articulação entre ensino, trabalho e cidadania com o 

objetivo da valorização dos saberes e dos sujeitos. 

Plano de Ações – Reuniões com os (as) presidentes e associados(as), dirigentes de institutos 

formadores para construir um caminho de diálogo e colaboração permanente, fortalecendo 

cada regional em sua singularidade e a ABRATEF de mãos dadas com a Diversidade, Equidade e 

Inclusão. Apoiar as regionais e núcleos no processo de crescimento. Reunião para a construção 

de um plano estratégico conjunto.  

3- Fortalecer e Desenvolver Relações Interinstitucionais na Rede Brasileira e Internacional. 

fortalecer e dar continuidade as parcerias institucionais existentes; construir novas parcerias, 

apoios, patrocínios, agregar contribuições diversas e trocas. organizar eventos em parcerias, 

grupos de estudos e discussão das práticas e teorias que dão sustentação a terapia familiar. o 

projeto visa ampliar nosso olhar no exercício da prática e promove a expansão do conhecimento 

e a implementação de novos projetos.  

Plano de Ações - Desenvolver relações interinstitucionais no Brasil e exterior, formar grupos de 

estudos para apresentação uma vez a cada dois meses (online). Formar grupos de diversas 

abordagens e práticas para trocas; apoiar as parcerias e incentivar o intercâmbio de 



experiências, apoio e patrocínio institucional para desenvolvimento da visibilidade e força da 

ABRATEF.  

4 - Realizar o Congresso Brasileiro de Terapia Familiar e o Encontro de Formadores. Esses 

eventos têm como objetivo expandir a produção científica e a formação em terapia familiar.  

construir uma ABRATEF constituída de um espaço sócio-político-econômico, cultural e relacional 

para a diversidade, a equidade e a inclusão, elementos fundamentais para o reconhecimento da 

cientificidade dessa prática e expansão de associados. Esses eventos são considerados 

instrumento de fortalecimento dos profissionais mais jovens e veteranos interessados no estudo 

da terapia familiar em diferentes contextos para disseminar uma sociedade mais humana, justa 

e solidária. 

Plano de Ações: Com a diretoria executiva da ABRATEF, os grupos de trabalhos e comissões do 

CDC, desenvolveremos um congresso brasileiro assim como o encontro de formadores com 

qualidade e participação dos (as) associados(as) comprometidos (as) com a formação. As 

decisões sempre consonância com o CDC. 

5 – Apoiar a Indexação da Revista Brasileira de Terapia Familiar. As intervenções e práticas em 

terapia familiar nos mais diferentes contextos, nem sempre são transformadas em trabalhos 

científicos que atendam aos critérios para publicação na Revista da ABRATEF. Esse projeto 

sugere que a Revista Brasileira de Terapia Familiar, na versão online, fique disponível em 

algumas bases de dados reconhecidas, para tal contamos com a colaboração de autores (as) 

publicando sobre suas práticas na área. O objetivo da Associação Brasileira de Editores 

Científicos (ABEC BRASIL), do Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e de outros 

portais é promover visibilidade do conhecimento científico. 

Plano de Ações: Trabalhar em conjunto com a Comissão Editorial do CDC, responsável pela 

publicação da Revista Brasileira de Terapia Familiar (Online) em prol da sua indexação. da nossa 

revista. A busca eletrônica em bases de dados reconhecidas é mandatória, o que nos beneficia.  

Os Planos de ações aqui descritos serão compartilhados e co-construídos com os grupos de 

trabalhos e comissões do CDC. 

QUEM SOMOS: 

Ana Cristina Bechara Barros Fróes Garcia; Formada em Comunicação Social e Psicologia, 

Especialização em Terapeuta de Família e Casal (CAAPSY); Mestre em Política Social – Serviço 

Social UFF; Coordenadora do Curso de Especialização em Psico-oncologia-PUC-Rio; Membro da 

SBPO RJ; Membro do Time Humanidades; Diretora do Centro Psicológico de Controle do Stress 

- CPCS Niterói; Diretora de Comunicação ATF-RJ (2012-2014); Vice-Presidente da ABRATEF 

(2016-2018); Presidente da ATF-RJ (2016-2020); Diretora de Relações Institucionais da ATF-RJ 

(2020 - junho 2022); Editora da Revista Brasileira de Terapia Familiar (2019-2022); Membro do 

CDC (2014 – junho 2022). Autora e organizadora de livros, capítulos de livros e artigos. 

Agda Maria Tuzino Leite Maffei - Psicóloga PUCCampinas (1979); Psicodramatista Instituto 

Sedes Sapientiae (turma 1985); docente de cursos de formação em Psicodrama pela FEBRAP; 

docente de cursos de formação em Terapia Familiar; Terapeuta de Família Titular da APTF desde 

2000. Presidente da Associação Paulista de Terapia Familiar (APTF) biênio 2018/2020 e 

2020/2022. Membro do CDC da ABRATEF de 2018 a 2022; Coordenadora do Serviço de 

Aproximação com pessoas em situação de rua na cidade de Osasco (2014-2015); Projetos Sociais 



com grupos de multifamílias de alta vulnerabilidade (2010-2022). Presidente da APTF (2018-

2022). 

Andiara Roma do Amarante - Formada em Psicologia pela Universidade de Passo Fundo -RS no 

ano de 1985. Especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade de Passo Fundo 

-RS em 1987. Formação em Terapia de Família e Casal pelo Centro de Estudos da Família e do 

Indivíduo - RS , em 1994. Formadora de Terapeutas de Família e Casal desde 1997, em Passo 

Fundo- RS, pelo ELO- CENTRO DE ESTUDOS E ATENDIMENTO EM TERAPIA DE FAMÍLIA E CASAL. 

Elza Maria Sbrissia Artigas – Psicóloga PUCPR (1983); atendimento clínico individual, casal, 

família e adolescentes, desde 1984. Especialista em Adolescência - PUCPR (1998); TCC – IPTC 

(2013); Pós-graduação em Terapia de Esquema Emocional - Wainer Psicologia Clínica (2021); 

Terapia Familiar Sistêmica (Berckshires Center, USA, (1991); Terapia Relacional Sistêmica - 

Núcleo de Psicologia Clínica (1990); Psicodrama Terapêutico - Sociedade Paranaense de 

Psicodrama (1988). Coordenadora clínica social APRTF (2018-2022); Ex-presidente APRTF (2016-

2018); Membro do Departamento de Adolescência da Sociedade Paranaense de Pediatria; 

Membro do CDC, Conselho Deliberativo e Científico da ABRATEF. 

Marcia Zalcman Setton - Psicóloga; Mestre em Psicologia Clínica pela PUCSP; Especialização em 

Terapia individual, de casais e famílias; clínica particular. Sócia e Professora no Instituto Sistemas 

Humanos; Supervisora no CEAF, (Centro de Estudo e Amparo à Família); Membro da Diretoria 

Executiva (secretaria da APTF (Associação Paulista de Terapia Familiar), na gestão 2020/2022; 

Coordenadora da Comissão Científica da Jornada Paulista de Terapia Familiar, da APTF, em 2022. 

Certificação Internacional em Práticas Dialógicas e Colaborativas (ICCP). Vários artigos 

publicados em livros e revistas da Terapia Familiar. 

Marlene Simonetti - Professora aposentada do Departamento de Serviço Social da UFES; Mestre 

em Serviço Social - PUC-RJ; Associada Fundadora e primeira presidente da ATEFES; Fundadora e 

Diretora do CRESCENT – Centro de Estudos e Terapia Família; Coordenadora de curso de Pós-

graduação Lato Sensu em Terapia Familiar Sistêmica – práticas reflexivas, colaborativas e 

narrativas. 

Temos o compromisso com a ética, equidade, assim como as gestões anteriores fizeram. Somos 

uma família, com temperos diferentes em uma única receita, desenvolver os trabalhos com 

famílias, célula mater da sociedade.  

Ainda não sabemos o tamanho de nossos desafios, mas sabemos que juntos (as), de mãos dadas, 

faremos o melhor. Contamos com o apoio e compromisso de todos (as) nos próximos três anos. 

Somos todos (as) importantes para a ABRATEF!   

Abraços. 

Ana Cristina, Agda, Andiara, Elza, Marcia e Marlene. 

CHAPA CANDIDATA À GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ABRATEF (2022-2025) 

 


