Associação Brasileira do Trauma
Somatic Experiencing Brasil
Diretoria de Associados gestão 2020-2023

Breve considerações:
Em fevereiro de 2020, com a intenção de conhecer mais profundamente a comunidade de
associados da ABT, em parceria com a diretoria-presidência (Sérgio Oliveira), a diretoria de
associados (Flávia Costa da Silva) começou a trabalhar para realizar a seguinte proposta:
Com a intenção de promover uma maior conexão entre seus associados a diretoria da ABT convida a todos para participar da
primeira série de reuniões regionais on-line.
Esses encontros acontecerão a partir da segunda semana de março conforme o seguinte calendário:
10 de março das 20h as 21:30 – Região Norte e Nordeste
17 de março das 20h as 21:30 – Região Centro e Sudeste
24 de março das 20h as 21:30 – Região Sul
As reuniões serão viabilizadas por meio da ferramenta Zoom.
Para que possamos otimizar nosso encontro, convidamos a todos a refletir sobre os seguintes aspectos:
1.Para você o que é a ABT?
2.Qual o papel da ABT?
3.Você desenvolve ou conhece práticas sociais fundamentadas na SE em sua cidade ou campo de atuação?
4.Você conhece ou desenvolve pesquisa a respeito da SE em sua cidade ou região?
5.Como está desenvolvendo seu trabalho como SEzista?
6.Gostaria de fazer alguma sugestão para a ABT?

As reuniões do dia 10 e 17 de março aconteceram no formato proposto. No entanto, no dia 18
de março, em função da pandemia do Covid 19 no Brasil, foi iniciado um processo de
quarentena, fazendo com que as agendas e atividades fossem cancelas/modificadas.
Esse contexto nacional fez com que a reunião, marcada para o dia 24 de março de 2020, fosse
foi usada para promover um encontro com todos os associados para conversar sobre o início da
quarentena no Brasil, a criação de uma Rede de Ação Social e fortalecimento da comunidade
frente ao trauma social que já se apresentava naquele contexto. Neste encontro participaram
aproximadamente 80 associados.
Do momento descrito acima até a presente data (23 de março de 2021), foi instituída uma Rede
de Ação Social (coordenada pelo diretor presidente, diretora de associados e diretora de
pesquisa – Samara Ninahuaman) que, num primeiro momento atendeu a comunidade de SE.
Posteriormente a Rede ampliou os atendimentos para o público em geral.
Além de viabilizar os atendimentos, a Rede de Ação Social também instituiu um cronograma
semanal de supervisões em grupo (que em 2021 será mensal), e disponibilizou supervisões
individuais para que os voluntários pudessem acessar sempre que tivessem (tenham) questões.
Por meio da Rede também foi iniciado os encontros de sexta-feira, passando, posteriormente,
para uma abrangência (de tema e público) maior. Durante 2020 esses encontros foram
coordenados pela presidência (Sergio Oliveira) em parceria com professor (Pedro Prado) e
supervisor (Paula Matolli) contando com a participação das diretorias de associados (Flávia
Costa) e pesquisa (Samara Ninahuaman).
Ao final de 2020 foi redigido um documento registrando o processo das sextas-feiras, que em
2020, teve ênfase no reconhecimento da identidade da comunidade e como comunicar essa
identidade. Esse documento foi redigido por Silvia Uliana, Carmem Lemos e Sérgio Oliveira.

Entendendo a importância de promover espaços para trocas e aprofundamentos do tema que
une todos os associados, bem como o fortalecimento da comunidade no Brasil, a proposta de
encontros será mantida, assumindo em 2021 uma periodicidade mensal.
Durante a pausa dos encontros, com o objetivo de conhecer um pouco mais os associados, a
diretoria de associados, com o apoio da presidência e ajuda da diretoria de pesquisa e agência
de marketing realizou uma pesquisa junto aos associados. (o resultado será apresentado em
uma próxima comunicação).

Sobre a proposta para 2021:
Mensalmente será realizado o SextouABT
O SextouABT será coordenado pela diretora de associados que contará com o auxílio de um
grupo. Este grupo será formado pela diretora de pesquisa, 1 coordenadora de formação (Eliane
Maria da Silva) e 3 associadas (Silvia Uliana, Terezinha Tome e Natália Gondim), além do diretor
presidente que poderá participar sempre que assim for possível.
Os encontros serão abertos a todos os associados. Acontecerão no período das 19:30 as 21h.

O calendário será nas segundas sextas de cada mês, tendo início em abril.
Em 2021 o cronograma será:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09 de abril
14 de maio
11 de junho
09 de julho
13 de agosto
10 de setembro
08 de outubro
12 de novembro
10 de dezembro

Sua presença será uma alegria! Agende-se e venha junto desenvolver nossa comunidade e
fortalecer nossa abordagem!
Fraterno abraço!
Diretoria de Associados
Flávia Costa da Silva

