
 

 

 

TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO 

Módulo 1: Paulo Gomes  
 
- Bases epistemológicas e filosóficas da ACT  
- A terceira onda das terapias comportamentais - 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  
- A Desesperança Criativa: Desesperança como experiência. Regras centrais da 
Desesperança Criativa: valores, exposição, desativação de funções e distanciamento. 
Uso de metáforas 

Módulo 2: Paulo Gomes 
 
- Hexaflex: conceitualização, componentes e características 
 - Esquiva experiencial, emaranhamento cognitivo, rigidez psicológica e 
distanciamento dos valores reais 
 - Desfusão cognitiva. O controle de eventos privados como problema. Distância do 
conteúdo psicológico. Estratégias: uso de metáforas e exercícios.  
- ACT e self-como-contexto: o eu observador  
- Utilizando a ACT Matrix para atingir objetivos clínicos. 

Módulo 3: Alan Pogrebinschi  
 
- Mindfulness ou Atenção Plena: definição conceitual. Raízes filosóficas e 
fundamentos teóricos  
- Mindfuness Funcional - A clarificação de valores. Principais características nas 
sessões sobre valores. Uso de exposição orientada para o esclarecimento de valores. 
Exercício de exposição experiencial  
- Mindfulness e os processos de aceitação 
-  Ação Comprometida: Estabelecendo objetivos em direção aos valores. 

Módulo 4: João Henrique Almeida  
 
- Teoria das Molduras Relacional (RFT): a linguagem em ACT. O aprendizado 
relacional. Resposta operante e resposta relacional. RFT na Clínica  
- Formulação de casos em ACT; A avaliação funcional contextual e a abordagem dos 
casos do ponto de vista contextual  
- Desenvolvimento das habilidades clínicas em ACT  



 

 

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

Módulo 5: Profa. Mara Regina, Paulo Gomes, João 
 
- Aplicações clínicas da ACT: Relacionamento Amoroso 

-  ACT aplicada à vergonha e ao alto criticismo 

- ACT aplicada à dor crônica 

Módulo 6: Discussão de casos Clínicos  
- Todos os professores 

Módulo 7: Apresentação de Seminários 


