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XII CONGRESSO BRASILEIRO DE
TERAPIA FAMILIAR JÁ É UM
GRANDE SUCESSO!
NOVO INFORMATIVO AGATEF
Prezado(a) Associado(a) AGATEF,
É com grande alegria que apresentamos o
nosso mais novo INFORMATIVO AGATEF.
Nosso objetivo com esse informativo é criar
mais uma ferramenta de diálogo entre a
AGATEF e você, Associado(a).
O informativo será editado semanalmente e
apresentará os trabalhos desenvolvidos pela
AGATEF, informações
sobre Eventos e
Convênios, além de textos sobre assuntos
relevantes para a nossa prática enquanto
profissionais de Terapia Familiar.
Esperamos poder acrescentar um pouco mais
na vivência profissional de cada um de vocês.
Contamos com a colaboração de todos para o
sucesso do Informativo AGATEF e estamos
abertos a críticas e sugestões de pautas.
Um abraço e até breve!

Ieda Zamel Dorfman,
Presidente da AGATEF.

Membros da Diretoria da AGATEF.

O tema central do XII Congresso Brasileiro de
Terapia Familiar é “Face a Face com a Família:
Diferentes Caminhos Teóricos e Práticos”. O
que se espera com esse tema é promover o
diálogo e a interação entre profissionais com
diferentes enfoques sobre família e relação
conjugal.
O Congresso contará com palestrantes
conceituados, atuantes nas mais diversas áreas
correlatas à família e suas relações. Também
contaremos
com
nomes
de
referência
internacional nos Cursos Pré Congresso: Carlos
Sluzki (EUA), Dora Schnitman (Argentina),
Marcelo Ceberio (Argentina) e Roberto Pereira
Tercero (Espanha).
O XII Congresso Brasileiro de Terapia Familiar
acontecerá entre os dias 8 e 11 de junho de
2016, em Gramado/RS. E é com grande
satisfação que comunicamos que já contamos
com quase 600 inscrições!
Então, se você ainda não se inscreveu, não
perca mais tempo. Corre lá no site do
Congresso
e
faça
logo
sua
inscrição
(http://abratef.org.br/congresso2016/)!
Aproveite os
descontos
especiais
Associados AGATEF. Nos vemos por lá!
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CLÍNICA AGATEF: é possível que
você já esteja percebendo alguma
dificuldade em sua relação familiar
ou conjugal. Não perca tempo!

DIA INTERNACIONAL DAS
FAMÍLIAS
Em 1993, a Assembleia Geral das Nações
Unidas instituiu o dia 15 de maio como Dia
Internacional das Famílias.
E a AGATEF não poderia deixar essa data
passar em branco!
Estamos preparando um evento especialmente
direcionado para a celebração do Dia
Internacional das Famílias.
Acontecerá no dia 21/05/16, das 9h às 12h, na
Clínica de Atendimento Psicológico do Instituto
de Psicologia da UFRGS, na Av. Protásio Alves,
nº 297, em Porto Alegre-RS.

A Clínica AGATEF tem por objetivo prestar
atendimento à comunidade em geral, nas
modalidades de psicoterapia individual, casal
ou familiar.
Dispomos de uma equipe especializada em
psicologia, terapia familiar, psiquiatria e
psicopedagogia
Oferecemos também um trabalho de atenção à
família numa proposta de cuidado preventivo
através da possibilidade de consultoria ou
palestras em instituições e/ou escolas.
As entrevistas de triagem serão agendadas pelo
telefone (51) 33955222, no valor de R$60,00.
As demais serão contratadas com valores
diferenciados.
O atendimento é realizado na sede da AGATEF,
Rua Cristóvão Colombo, 1773/ sala 403, bairro
Floresta.
A continuidade do trabalho será avaliada pelo
terapeuta que dará as informações e
orientações necessárias.

O evento será destinado aos Associados(as)
AGATEF e aberto à participação da comunidade.
Então já reserve o dia 21/05/16 na sua agenda.
Esperamos ver todos vocês lá e fazer de nossa
celebração do Dia Internacional das Famílias
um grande sucesso!

