
 

 

 

 

INSTITUTO BRASILIENSE DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 

CURSO DE FORMAÇÃO EM  

TERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL INFANTIL 

 

COORDENAÇÃO: 

Dra. Ana Rita Coutinho Xavier Naves – CRP 01/11281 

Dra. Raquel Ramos Ávila - CRP 01/9494 

 

Apresentação do Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento (IBAC): 

Os cursos de longa duração do IBAC têm como principais destaques a formação 

completa, o caráter inovador e um quadro docente fortemente qualificado, sendo a maioria dos 

professores doutores com ampla experiência clínica, em docência e em pesquisa. Tais cursos 

contam com estrutura curricular atualizada, formação prática supervisionada e diversas 

atividades complementares, como inglês instrumental, cursos de extensão, minicursos, 

jornadas, workshops, palestras e grupos de estudo. Enquanto instituição, o IBAC é o principal 

centro formador de clínicos comportamentais da região centro-oeste, constituindo-se também 

numa forte referência no Brasil há 20 anos. 

 

Apresentação do Curso de Terapia Analítico-Comportamental Infantil:  

A oferta de Cursos de Pós-Graduação e Formação em Terapia Analítico-

Comportamental Infantil (TACI) no Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento 

(IBAC) contempla o desenvolvimento de competências necessárias para o atendimento 

psicoterápico de crianças e jovens, sendo este realizado por psicólogos a partir do referencial 

do Behaviorismo Radical e da Análise do Comportamento.  

A produção de conhecimento em diferentes áreas, como Educação, Antropologia, 

Direito, Comunicação, Medicina, Pedagogia e Psicologia dirigidas a estas populações mostram 

a necessidade de uma ampla formação teórico-metodológica do psicólogo que atua junto a elas, 

aliada a um domínio técnico por parte do psicoterapeuta (e.g. uso eficiente de recursos lúdicos) 

e a  habilidades para a criação de um contexto favorável à promoção do desenvolvimento de 



 

 

crianças e jovens por meio da participação ativa e regular deles e de seus cuidadores ou outros 

familiares no processo. 

Objetivo:  

Formação inicial de estudantes de graduação como profissionais qualificados para atuarem na 

área clínica como psicoterapeutas infantis de base analítico-comportamental. 

 

 

Duração: 1 ano e 6 meses  

Carga horária: 

Aulas Teóricas = 66 h 

Estágio Supervisionado/Atendimentos clínicos = 70 h 

Horas de estudo individual = 34 h  

TOTAL de 170 horas, incluindo teoria e prática 

Clientela: Estudantes do curso de graduação em psicologia a partir do 6o semestre e 

Psicólogos.  

Observação: Estudantes de psicologia do 1º ao 5º semestre também poderão cursar a Formação, 

porém, não poderão fazer o estágio supervisionado até que estejam no 6o semestre do curso. 

 

 

Modalidade:  

- Online/Presencial Conectado, devido à pandemia da COVID-19. 

 

 

A modalidade pode ser escolhida pelos estudantes. Todas as aulas são ministradas 

presencialmente no IBAC em uma sala de aula adequadamente equipada para que sejam 

também transmitidas em tempo real para estudantes em qualquer lugar do mundo, com o 

acompanhamento de monitores capacitados que possibilitam a interação direta e ao vivo com 

a turma. 

 

Início: Fevereiro/2021 

Periodicidade:  

Aulas às segundas-feiras (19 às 22 horas) – Módulos 1 a 3  

Supervisões clínicas em grupo (a partir do Módulo 3) 

 



 

 

 

Grade Curricular: 

Módulo 1                                                                                                       41 horas 

Disciplinas* 
Carga 

horária* 
TOTAL 

Behaviorismo Radical 

Atividade Complementar 

6h  

4h 
10h 

Princípios Básicos de Análise do Comportamento 

Atividade Complementar 

9h  

6h 
15h 

TACI 

Atividade Complementar 

6h  

4h 
10h 

Desenvolvimento e Família 

Atividade Complementar 

6h 

3h 
9h 

 

Módulo 2                                                                                                     47 horas 

Disciplinas* 
Carga 

horária* 
TOTAL 

Análise Funcional I 

Atividade Complementar 

6h 

3h 
9h 

Brincar e o uso de recursos lúdicos na TACI 

Atividade Complementar 

6h 

2h 
8h 

Avaliação Comportamental e Entrevista Clínica 

Atividade Complementar 

6h 

4h 
10h 

Comportamento Verbal 

Atividade Complementar 

9h 

4h 
13h 

 

Módulo 3                                                                                                      92 horas 

Disciplinas* 
Carga 

horária* 
TOTAL 

Eventos Privados 

Atividade Complementar 

6h 

2h 
8h 

Produção Documental 

Atividade Complementar 

6h 

2h 
8h 

Supervisão Clínica 30h 

Atendimento Clínico 20h 

Preenchimento de Prontuário 20h 

 
Observações: 

- A ordem das disciplinas pode ser alterada de acordo com a disponibilidade dos professores convidados. 

Mudanças serão prontamente informadas a todos os estudantes.  
- Caso o(a) estudante não cumpra a carga horária de atividades optativas sugerida para um módulo, a 

mesma deve ser compensada em módulos posteriores, para que a carga horária final seja cumprida.  



 

 

- Algumas aulas podem ser ofertadas em formato de minicurso, sendo abertas à comunidade.  

 


