EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO TRAUMA
CNPJ/MF 07.238.787/0001-73
Apresentação da Candidatura para Eleições de Diretorias 2022
Processo Eletivo 21 de agosto de 2022 até dia 29 de agosto de 2022
Cargo Pretendido: Diretoria Financeira

Candidato: Mônica Dias
Proposta de Gestão: Acompanhar e supervisionar atividades desempenhadas pelas
funcionárias e contadora. Elaborar Proposta Orçamentária em conjunto com a ABT, participar
de reuniões e atividades relacionadas a esta gestão.

Currículo: Formada em Administração de Empresas pela Faculdade Newton Paiva.
Especialização em Administração Financeira, pela Fundação Dom Cabral, 40 anos de
Experiência como Gerente Administrativo, Diretor Financeiro e Empresária.

Cargo Pretendido: Diretoria de Assuntos Internos e Externos

Candidato: Euphrasia Joseph Nyaki
Proposta de gestão: Nos três anos do meu mandato anterior, eu tenho contribuído com os
trabalhos de comunicação e intermediação entre a comunidade de ABT e Somatic Experiencing
International (SEI) junto a outras organizações de SE™ no nível Internacional, como EASE e
outras organizações que vão surgindo à medida que o SE™ vai crescendo no mundo inteiro.
Eu fazendo este link, a ABT sempre fica por dentro dos acontecimentos no mundo e o SE™.
Eu tenho participado em muitas reuniões internacionais representando e levar a grandeza de
ABT. Eu me coloco para reeleição durante os próximos 3 anos para dar continuidade deste
trabalho importante de conectar a ABT às comunidades internacionais de SE.

Currículo: Nascida e criada na Tanzânia, onde obteve graduação em ciências e matemática,
se formou como pedagoga de ciências e, mais tarde, foi treinada como profissional da cura
holística, utilizando métodos holísticos. É membro do corpo docente da Somatic
Experiencing® e professora de Terapia de Constelação Familiar Sistêmica pelo Instituto
Hellinger. Nos últimos 29 anos, vive no Brasil facilitando treinamentos e terapias para cura de
traumas usando a resolução SE™ e Constelação Familiar Sistêmica. Também é co-fundador
do AFYA: O Centro Holístico da Mulher, localizado em João Pessoa Paraíba, nordeste do Brasil.
Tem viajado para diferentes países (Índia, Egito, Coréia do Sul, China, Bolívia, Peru, Espanha,
Uruguai, Tanzânia, EUA) facilitando treinamentos e workshops sobre cura de traumas.
Durante o COVID-19 e até o presente momento, tem recebido vários convites para apresentar
em programas internacionais online, como conferências, webinars, treinamentos, palestras,
festivais e cúpulas, e tudo sobre a cura de diversas traumas inclusive o trauma
transgeracional.

Cargo Pretendido: Diretoria de Associados

Candidata: Flavia Costa Silva
Proposta de gestão: Em 2019 ofereci meu nome para concorrer ao cargo de diretora de
associados de nossa Associação Brasileira do Trauma. No início de 2020 fui empossada.
Naquela época minha proposta estava pautada na integração de nossa comunidade por meio
de 3 eixos de trabalho: 1) Criar e fortalecer uma rede de SEziztas capaz de atuar em âmbito
regional e nacional, incentivando ações de integração com o campo social; 2) Tornar a
Associação mais visível junto a outras instituições, ampliando o número de associados e atuação
dos mesmos em suas comunidades; 3) Disponibilizar um acervo de estudo digital para todos os
associados com anuidade atualizada por meio de seu login pessoal.
Em março de 2020, quando tivemos o impacto da pandemia do coronavírus em nosso país, tive
a oportunidade de contribuir, ativamente, para que nossa associação respondesse rapidamente
com ações voltadas a resposta social frente a situação.
De lá para cá, implantamos e ampliamos uma rede de ação social e um potente espaço de troca
e encontros por meio do Sextou.
Arranjos como os que descrevi acima, associados com minha vontade de contribuir e ampliar o
alcance de nossa associação me motivam a oferecer novamente meu nome para o cargo de
diretora de associados por mais um período de gestão.
Minha proposta para o próximo ciclo compreende:
1. Fortalecer a Rede de Ação Social;
2. Tornar o Sextou um forte espaço de encontro e educação continuada para os associados;
3. Contribuir para integração das diferentes diretorias e suas ações;
Currículo: Criadora, facilitadora e atualizadora da jornada Amor que se Realiza (2016 até o
presente momento); Desde 2016 criadora, facilitadora e atualizadora do trabalho de
Alinhamento Sistêmico para área empresarial (2016 até o presente momento); Criadora e
executora do método de autoconhecimento chamado Autobiografia (2017 até o presente
momento).

Cargo Pretendido: Diretoria de Pesquisas

Candidato: Silvia Reni Bortolin Uliana
Proposta de gestão: 1- Consolidação e expansão do Núcleo de Atendimento, Pesquisa e
Estudo no método Somatic Experiencing® (NAPESE)
O NAPESE oferece importante suporte terapêutico a clientes que necessitam de apoio social.
Gostaria, portanto, de trabalhar para expandir o atendimento pelo NAPESE reunindo esforços
com um maior número de SEzistas em todas as regiões brasileiras o que possibilitaria atender
um maior número de clientes.
Entretanto, entendo que o NAPESE tem um enorme potencial para o aprimoramento na prática
de SE e oferece uma oportunidade para fomentar o crescimento profissional do terapeuta.
Buscaremos formas para amplificar esse aspecto educacional do NAPESE de forma que os
atendimentos possam ser acompanhados em encontros e discussões que permitam troca de
conhecimento e experiência entre terapeutas iniciantes e aqueles mais experientes, de forma
a favorecer o aprimoramento de todos os envolvidos.
2- Encorajar e promover o desenvolvimento e divulgação de estudos destinados a avaliar o
instrumental do método Somatic Experiencing® e seu impacto no manejo e compreensão do
trauma.
O objetivo inicial seria promover a divulgação dos estudos sobre SE já em curso, realizados por
SEzistas no Brasil e em outros países, através de encontros científicos. Entendemos que esse
primeiro passo também traz a oportunidade de estimular o desenho e implementação de novos
projetos de pesquisa, a serem desenvolvidos no NAPESE ou em outras configurações de
investigação.
O desejo é que o trabalho proposto possa se integrar ao trabalho de outras diretorias da ABT.
Currículo: Médica, especialista em Doenças Infecciosas e Parasitárias, Mestrado em Doenças
Infecciosas e Doutorado em Ciências. Livre-docente pela Universidade de São Paulo. Professora
Associada do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo até 2022, onde
desenvolveu atividades de ensino de graduação e pós-graduação e de investigação médica.

Extensa experiência em desenho e orientação de projetos de pesquisa financiados por agências
de fomento nacionais e internacionais. SEP desde 2020, atualmente dedica-se ao
acompanhamento educacional e ao atendimento terapêutico em clínica privada e em serviço
de atendimento social do ICB-USP.

Cargo Pretendido: Conselheiro Fiscal Titular

Candidato: Fausto Jacinto Faria
Proposta de gestão: Entendo a função de conselheiro fiscal, além da atividade precípua de
fiscalização das contas da Associação e de elaborar pareceres isentos sobre as demonstrações
financeiras, também contribuir com eventuais sugestões para a própria gestão executiva.
Estarei também disponível ao conjunto dos associados para esclarecimentos que se fizerem
necessários. Espero assim, ao colocar-me como candidato ao cargo e se eleito contribuir com o
crescimento da nossa ABT.

Currículo: Terapeuta com formação em:







Psicanalista Clínico formado pela Associação Brasiliense de Estudos e Pesquisas em
Psicanálise – ABEPP.
Terapeuta Instrutor do Processo de Auto Conhecimento (Fischer-Hofmann modificado)
formado com Eleodoro Ortiz de Zárate.
Terapeuta de “Core Energetics” formado com John Pierrakos, Institut of Core Energetics,
N. York.
Pós Graduação em “Core Energetics”.
Terapeuta em Análise Bioenergética formado pela Sociedade de Análise Bioenergética
de Brasília – SABIBRA, CBT pelo IIBA (Internacional Institute of Bioenergetics Analysis)
Terapeuta em Terapia Sistêmica Familiar (Constelações Familiares) formado com Lorenz
Wiest: Hellinger- Institut Landshut.



Terapia Comunitária formado com Adalberto Barreto, MISMEC-DF

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

