
Curso de Formação em Terapia de Aceitação e Compromisso
Coordenação de curso: Joseuda Lopes

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Semestre 1/2022

Carga horária total: 100 horas
Duração: 5 meses

Unidade 1: Fundamentos Teóricos da FAP: Princípios filosóficos do Behaviorismo Radical e
Suportes Teóricos da FAP. 1. Aplicação clínica da FAP. Os princípios da análise do comportamento
em sessão, o Comportamento Clinicamente Relevante (CCR). Tipos de Comportamentos
Clinicamente Relevantes. As 5 regras para trabalhar com FAP: atenção aos Comportamentos
Clinicamente Relevantes (CCRs), evocar Comportamentos Relevantes em sessão, verificar os
efeitos da intervenção e generalizar ao contexto natural do paciente. 2. Modelo ACL e propostas
de intervenções em grupo. Role Playing, real playing e recursos práticos.

Unidade 2: Repertórios evocativos do terapeuta e Intimidade na relação terapêutica:
Aprendizagem de repertórios e técnicas evocativas para convidar o cliente no momento da terapia
a emitir um comportamento mais adaptativo. Utilizar melhor as competências do terapeuta como
um potente agente de mudança. Utilização da análise funcional do cliente e do terapeuta para
criar um contexto onde o comportamento de melhora possa surgir. Relação Terapêutica. O espaço
sagrado da terapia. Intimidade em uma perspectiva comportamental: processos envolvidos no
estabelecimento da intimidade. As problemáticas interpessoais como dificuldades para
estabelecer intimidade. Intimidade como processo transdiagnóstico.

Unidade 3: Curso da terapia FAP e estabelecimento de paralelos funcionais: Antes da
terapia. Fase inicial e processo de formação de vínculo terapêutico. Fase intermediária e a típica
interação ideal da FAP. Fase final da terapia. Encerramento como suporte para repertórios de
perdas e finalizações. Paralelos Funcionais. Paralelos funcionais entre eventos dentro e fora de
sessão como possibilidade mudanças no aqui e agora. Trazendo do conteúdo para o processo.
Role playing, real playing e recursos práticos.

Unidade 4: Avaliação e Formulação de Caso: Contexto e panorama da Avaliação Idiográfica
Funcional. Análise funcional do comportamento clínico. Discriminação da topografia e função do
comportamento. Formulação de caso em FAP. Avaliação de classes funcionais. Classes funcionais
relevantes em FAP. Avaliação usando o FIAT-Q. Avaliação do terapeuta. Funções de estímulo do
terapeuta. Comportamentos problema e Comportamentos alvo do terapeuta (T1s e T2s.).
Possíveis dificuldades na avaliação. Role playing, real playing e recursos práticos.
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Unidade 5: Treino e ensino de Habilidades do terapeuta FAP: Evocação e Consequenciação.
Aprendizagem de repertórios e técnicas evocativas para convidar o cliente em terapia a emitir
comportamentos mais adaptativos. Utilizar melhor as competências do terapeuta como
ferramentas para consequenciações mais eficazes e enquanto um potente agente de mudança.
Ênfase na Análise Funcional dos comportamentos do cliente e do terapeuta para criar um contexto
onde o comportamento de melhora possa surgir. Role playing, real playing e recursos práticos.

Unidade 6: Repertórios com funções reforçadoras no terapeuta, bloqueio de
comportamento problemático e verificação do efeito da intervenção. Inclusão da FAP no
âmbito de trabalho com outros modelos contextuais: Reforço natural vs. reforço arbitrário.
Reforço natural em sessão. Feedback positivo e avaliação da sessão. Verificação do impacto dos
comportamentos do terapeuta. Trabalho com estabelecimento de tarefas intersessão.
Generalização. Movimentos direcionados à generalização de melhorias ao contexto de vida
cotidiana. Role playing e recursos práticos. Aplicação de FAP no âmbito da Terapia
Cognitivo-comportamental. FAP no âmbito da Terapia Dialética Comportamental. FAP no âmbito
da Terapia de Aceitação e Compromisso. FAP no âmbito da Ativação Comportamental para a
Depressão. Role playing, real playing e recursos práticos.

Unidade 7 – Supervisão e desenvolvimento pessoal do terapeuta. Breve experiência de
vivencial FAP: Supervisão FAP. A importância do conhecimento intelectual agregado ao
conhecimento pessoal para a formação do terapeuta FAP. Aspectos relevantes da história de vida
do terapeuta que influenciam seus comportamentos em sessão (Ts). Exercícios experiencias e em
grupo para ampliação de repertórios clínicos.

Unidade 8 - Discussão de Casos Clínicos: Encontros mediados por professor-terapeuta com
discussões de casos clínicos, espaço para dúvidas e intervisão de terapeutas. De dois a três
casos pré-preparados para cada encontro.

UNIDADE 9 -
● Atividades vivenciais
● Introdução aos Princípios de Análise Experimental do Comportamento
● Estudo Dirigido Individual
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