
Curso de Formação em Terapia Analítico-Comportamental Infantil
Coordenação: Raquel Ramos Ávila

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Semestre de início: 1/2022

Carga horária total: 170 horas
Duração: 12 meses

Aulas teóricas às segundas-feiras de 19:00 às 21:00 h (horário de Brasília)

● Introdução aos Princípios da Análise Experimental do Comportamento*

● Atividades de estudo individual*

● Terapia Analítico-Comportamental Infantil: Perspectiva histórica, Estado da Arte,

etapas processuais e habilidades do terapeuta

● Formulação comportamental na Infantojuvenil

● Avaliação Comportamental Inicial

● Entrevista Clínica

● Análise Funcional

● Técnicas analítico-comportamentais na psicoterapia

● Comportamento verbal de crianças e adolescentes

● Desenvolvimento, Infância e Adolescência

● Família e Práticas culturais

● Estilos parentais e habilidades sociais infantojuvenis

● Autoconhecimento e o impacto nas relações familiares

● Orientação de pais

● Impacto das telas sobre o desenvolvimento infantojuvenil

● Leitura dialógica

● FAP com crianças

● ACT com adolescentes

● Atuação conjunta da psicologia e psiquiatria da infância e adolescência

● Diálogos com a Nutrição
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● Orientação profissional

● Neuropsicologia clínica comportamental com crianças e adolescentes

● Integridade do tratamento e o encerramento do processo psicoterápico

● Brincar e a relevância de recursos lúdicos na Terapia Analítico-Comportamental

Infantojuvenil

● Análise de histórias infantis como ferramenta para promoção de mudança

comportamental

● Divulgando a Clínica Psicológica Infantojuvenil: Mídia e Redes Sociais

● Satisfação do consumidor na clínica infantojuvenil

● Elaboração de Recursos Lúdicos e Infográficos para portifólio

● Estágio Supervisionado - Atendimentos clínicos online e/ou presenciais semanais,

supervisões clínicas, confecção de Prontuário Psicológico**

● Produção documental: Elaboração de relatório psicológico

* Atividades oferecidas no curso de Pós-Graduação em Análise Comportamental Clínica

** As supervisões clínicas online e síncronas acontecerão em outro dia da semana e

horário, a definir. Os atendimentos clínicos podem ser feitos presencialmente no IBAC, na

cidade de residência dos estudantes ou on-line.
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