EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO TRAUMA
CNPJ/MF 07.238.787/0001-73
Apresentação da Candidatura para Eleições de Diretorias 2022
Processo Eletivo de 18 de janeiro a 27 de janeiro de 2022
Cargo Pretendido: Presidente

Candidato: Sérgio Luiz de Oliveira e Silva

Proposta de gestão: “Para minha segunda gestão como Presidente, caso seja reeleito,
pretendo:
- Dar seguimento à atualização e revisão do Estatuto da ABT, cumprindo as normas
que nele estiverem definidas.
- Continuar buscar estratégias que possam ainda mais, integrar as ações das diretorias
e sua parceria com a equipe administrativa.
- Efetivar a operacionalidade do Conselho Educacional, para que este possa
juntamente com diretorias afins, deferir questões específicas do educacional.
- Apoiar e ampliar o alcance da Rede de Ação Social, no sentido de que ela possa
mediar junto a setores públicos, ajuda terapêutica especificada em situações
emergenciais envolvendo desastres naturais.
- Analisar e apoia estratégias que possam de forma prudente e coerente, ajustar e
equilibrar os acertos financeiros com prestadores de serviços e colaboradores da ABT,
em especial professores e coordenadores.
- Continuar apoiando a ampliação do número atual de cursos, tanto da SETM quanto de
cursos afins ligados à prevenção e resolução do trauma. ”

Currículo: - Graduação em Psicologia pela Faculdade Newton Paiva e Licenciamento
em Educação Musical pela UFMG.
- Pós-graduação em Neurociência do comportamento pela UFMG; Pós-graduação em
Fenomenologia Existencial e Gestalt pela FEAD.
- Formação em diversas terapias corporais:Rolfing – Integração Estrutural; Somatic
Experiencing®- SETM; Focusing; Bodynamic Analise; Constelação Familiar; Psicologia
Integrativa Somática – ISP
- Diretor Educacional da ABT: 2016 a 2019.
- Presidente da ABT de 2019 a 2022.
- Professor de SETM dos níveis Iniciante desde 2011, intermediário desde 2013,
Coordenador da formação da SETM durante 10 anos e supervisor a 15 anos.
Cargo Pretendido: Diretor Educacional

Candidata: Carmem Sylvia Dias Lemos

Proposta de gestão:
“1. Zelar pela qualidade da educação e apresentar propostas de inclusões e revisões de normas
que regem o ensino. Coordenar Conselho Educacional, nos termos do Estatuto da ABT.
2. Promover, em conjunto com os professores e diretorias afins programas e projetos que
respondam às exigências e demandas do mundo contemporâneo, no que se refere á Psicologia
do Trauma
3. Desenvolver projetos em consonância com a Human Enrichment Foundation - FHE e os
demais movimentos do SE em outros países.
4. Aprimorar o trabalho dos provedores e assistentes dos treinamentos, evidenciando as
qualidades existentes. ”
Currículo: - Psicóloga, pedagoga, licenciada e Mestre em Letras – Linguística. É pós-graduada
em Tecnologia Educacional e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Tem formação
profissional nas áreas de Educação e Psicologia (cursos de longa duração) em:
DINÂMICA DE GRUPOS - PSICODRAMA - CONSTELAÇÃO FAMILIAR - BIOSSÍNTESE - PSICOLOGIA
FORMATIVA – SOMATIC EXPERIENCING - BODYNAMIC ANALYSIs - PSICOLOGIA
SOMÁTICAINTEGRADA.

Cargo Pretendido: Conselheiro Fiscal Suplente

Candidato: Rita Beserra Rodrigues Silva

Proposta de gestão:

“Como conselheira fiscal suplente terei a missão de participar das reuniões subsequente ao
encerramento do exercício social e, extraordinário, sempre que necessário. Participar das
atividades da Diretoria, examinando documentos e atas e assim emitir parecer a respeito da
prestação de contas. Verificar as disposições legais, estatutárias e as deliberações da
Assembleia Geral são devidamente cumpridas. Ratificar as decisões da Diretoria sobre a
prestação de serviços e o exercício de atividades remuneradas pela Associação Brasileira do
Trauma, bem como ratificar decisões da Diretoria sobre alienação ou transferência de qualquer
bem móvel ou imóvel. Informar a Assembleia Geral sobre toda e qualquer irregularidade
verificada na condução das atividades e consecução dos objetivos da Associação Brasileira do
Trauma. ”
Currículo: “Assistente Social de formação, Terapeuta com abordagem corporal: Somatic
Experiencing® Practitioner (SEP) - Experiência Somática (SE), Core Energetics Evolutionary
Therapy, Facilitadora de Grupos de autoconhecimento e Helper Pathwork, Psicologia e
Psicoterapia Transpessoal, Psicologia Somática Integrada, Terapia Integrativa Conectar,
ThetaHealig, Soma Embodiment, Constelação Familiar, Focalização do Relacionamento Interior
e Terapeuta de Si , Professora autorizada de Mesas Psiônicas RP®, Ressonância Esmeralda, Reik,
Coordenadora da Formação Somatic Experiencing® (SE) em Aracaju/SE, Provedora de sessões
e supervisão individual, cursando Psicotrauma, cursado graduação em Psicologia. Workshops e
Vivencias na área de autoconhecimento e autotransformação pessoal, mentoria a profissionais
da área. Coprodutora do Curso Chaves de Acesso à Consciência Cósmica, Produtora do Curso
Resgate Interior: Um Caminho para o Autoamor.”

Esses são os candidatos para as eleições de diretorias da Associação Brasileira do
Trauma.
Cordialmente,

SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA
Presidente – Associação Brasileira do Trauma

