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 Datas Conteúdo 

Módulo 1 

06/08 
• Bases epistemológicas e filosóficas da ACT 

• A terceira onda das terapias comportamentais 

13/08 

• O sofrimento humano: quando o controle é o 
problema 

• Angústia: é o estado humano normal ou 
patologia? 

• Percebendo, aceitando e abraçando 
pensamentos e sentimentos, incluindo os 
indesejados, e agindo sobre eles 

• Esquiva experiencial, emaranhamento cognitivo, 
rigidez psicológica e distanciamento dos valores 
reais 

 

20/08 

• A Desesperança Criativa: Desesperança como 
experiência. Regras centrais da Desesperança 
Criativa: valores, exposição, desativação de 
funções e distanciamento. Uso de metáforas 

• O uso da Matrix ACT no contexto clínico 
 

 

Módulo 2 

27/08 

• Hexaflex: conceitualização, componentes e 
características 

• Mindfulness ou Atenção Plena: definição 
conceitual. Raízes filosóficas e fundamentos 
teóricos 

 

03/09 

• A clarificação de valores. Principais 
características nas sessões sobre valores. Uso de 
exposição orientada para o esclarecimento de 
valores. Exercício de exposição experiencial 
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10/09 
• Mindfuness Funcional 

• Mindfulness e os processos de aceitação 
 

Módulo 3 

17/09 

• Desfusão cognitiva. O controle de eventos 
privados como problema. Distância do conteúdo 
psicológico. Estratégias: uso de metáforas e 
exercícios. 

24/09 • ACT e self-como-contexto: o eu observador 

01/10 

• Estilo clínico do terapeuta ACT. Competências do 
Terapeuta ACT. O estabelecimento da relação 
terapêutica. Ferramentas clínicas do ACT: uso de 
paradoxos, metáforas, exposição e exercícios 
experienciais 

• Desenvolvimento de habilidades clínicas em ACT 

 
Módulo 4 

08/10 

• Teoria das Molduras Relacionais (RFT): a 
linguagem em ACT. O aprendizado relacional. 
resposta operante e resposta relacional. RFT na 
Clínica 

15/10 
• Formulação de casos em ACT; A avaliação 

funcional contextual e a abordagem dos casos 
do ponto de vista contextual 

22/10 

• Esquiva experiencial: transtorno de esquiva 
experiencial como uma dimensão funcional 
através de diferentes transtornos. Contextos 
verbais de esquiva experiencial 
 

Módulo 5 

29/10 

• Aplicações da ACT em diferentes casos. Status 
empírico do modelo. ACT com pacientes 
propensos a um alto nível de vergonha e 
autocriticismo 

05/11 
• ACT e relacionamentos amorosos 

 

12/11 
• ACT aplicada a dor crônica 
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Módulo 6 

19/11 
• ACT aplicada a depressão 

• Apresentação e discussão de casos clínicos 

26/11 • Apresentação e discussão de casos clínicos 

03/12 • Apresentação e discussão de casos clínicos 
 


