
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 

O sofrimento, presente ou potencial, 

é o que motiva as pessoas a buscarem 

psicoterapia. A Análise do Comportamento 

é capaz de contribuir com a intervenção 

científica frente ao sofrimento humano. 

Hoje ela conta com conhecimentos mais 

amplos, principalmente sobre o 

comportamento verbal e a linguagem, que 

permitem aos clínicos procederem a 

análises mais complexas das 

peculiaridades, especificidades e do 

processo de desenvolvimento do 

sofrimento que cada indivíduo apresenta. 

Esses conhecimentos também dão 

suporte à estruturação de estratégias 

terapêuticas de avanço, destinadas ao seu 

enfrentamento.  

OBJETIVO 

Proporcionar um conhecimento nos 

princípios teóricos da Psicoterapia 

Comportamental e Cognitiva, numa 

perspectiva interdisciplinar com a 

psicofarmacologia, em conjunto com a 

prática clínica em diferentes modelos de 

intervenções. 

  

 
 

 
 
 

 
 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais graduados em psicologia 

ou medicina que atuem  no campo clínico, 

bem como pesquisadores e docentes.. 

CARGA HORÁRIA 

400 horas (quatrocentas horas) 

 

PERIODICIDADE 

As aulas acontecerão quinzenalmente  

aos sábados e domingos no primeiro 

semestre e semanalmente nos dois 

próximos semestres. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

Os alunos desse Curso serão 

capacitados profissionalmente para a 

atuação clínica de forma ampla, habilitando 

a prestação de atendimento a pessoas com 

problemas clínicos psicológicos e também 

com problemas de saúde, especialmente 

ligados à prevenção e adesão a 

tratamento.   

 

 

 

 
 

COORDENAÇÃO 

Prof. Ms. Paulo Henrique B. do Carmo 

CORPO DOCENTE 

Composto por Doutores, Mestres e 

Especialistas. 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 Fundamentos básicos do 
Behaviorismo Radical 

 Princípios básicos em Análise do 
Comportamento 

 Análise funcional do comportamento 

 Comportamento verbal e clínica 
comportamental 

 Terapia por contingência de reforço 

 Treino em Habilidades Sociais 

 Psicoterapia infantil 

 Psicoterapia por aceitação e 
compromisso 

 ABA no tratamento de 
desenvolvimento atípico. 

 Metodologia do trabalho acadêmico-
científico 

 Tópicos avançados em Análise do 
Comportamento 

 Psicoterapia Analítico – Funcional  
 Terapia Cognitivo – Comportamental  
  Temas clínicos em Análise do 

Comportamento I 
 Psicoterapia de casal 
 Supervisão clínica 
 Psicofarmacologia 

Pós-Graduação em Psicoterapia Comportamental e 

Cognitiva: teoria e aplicação 



 Temas clínicos em Análise do 
Comportamento II 

 Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC 

 

NÚMERO DE VAGAS 

40 (quarenta) alunos 

 

HORÁRIO 

Quinzenalmente Sábados- 8h às 
12h20min e das 13h30min às 16h50min 

Domingos – 8h às 12h 

INFORMAÇÕES 
 

NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão 

Telefone: (75) 3182-3195 

E-mail: nupefsss@hotmail.com  

Matrícula- R$ 200,00 

Mensalidade- R$ 250,00 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Cópia do diploma da graduação 

declaração de que está cursando o último 

período, histórico escolar de graduação, 

cópia da Carteira de Identidade, cópia da 

CPF, curriculum vitae e 1 foto 3 x 4, cópia 

da certidão de nascimento ou casamento. 

 

 
 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

Diretora Geral 

Irmã Lucia Maria Sá Barreto de Freitas 

 

Vice-Diretora 

Irmã Geidvan Rocha Ramos 

 
 
Diretor Acadêmico 

Profº. Joilson Romanci Severo Borges 
 
 
Coordenação do Núcleo de Pesquisa, 
Extensão e Pós-Graduação 
Profª. Ms. Alessia Costa de Araújo Cravo 

 
 

INÍCIO:  
 

1º semestre – 2017. 
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