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I. IDENTIFICAÇÃO
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E-mail:  anna.ramos@ufsc.br

II. EMENTA

Fundamentos teóricos, filosóficos e metodológicos da Terapia Comportamental. Contingências de
reforçamento e seleção pelas consequências. Avaliação Comportamental. Tipos de intervenções:
planejamento, execução e análise dos resultados de intervenções. Discussão de casos clínicos. Ética na
intervenção terapêutica e na divulgação de resultados.

III. TEMAS DE ESTUDO

1. História e fundamentos da terapia comportamental
2. Transtorno Mental e Diagnóstico Comportamental
3. Formulação do Caso: comportamentos-alvo e metas da terapia
4. Análise funcional do comportamento
5. Entrevista clínica na terapia comportamental
6. Terapia comportamental aplicada aos transtornos depressivos
7. Terapia comportamental aplicada aos transtornos de ansiedade
8. Terapia comportamental aplicada aos transtorno de personalidade borderline

IV. OBJETIVOS

Ao final da disciplina, você deverá estar apto a:

● Caracterizar a formação do psicoterapeuta como um problema
o Caracterizar história de desenvolvimento da formação de terapeutas pela APA
o Caracterizar o modelo de formação scientist-pratictioner
o Caracterizar componentes básicos da formação de um psicoterapeuta

● Caracterizar determinantes históricos e sociais relacionados ao desenvolvimento da terapia
comportamental

o Identificar aspectos históricos no contexto de surgimento da terapia comportamental
o Caracterizar os princípios utilizados na primeira geração de terapia comportamental
o Caracterizar mudanças nos fundamentos da terapia comportamental ao longo do século XX

● Distinguir entre os modelos médico e psicológico de saúde mental
o Caracterizar pressupostos assumidos no modelo médico de saúde mental



o Caracterizar pressupostos assumidos no modelo psicológico de saúde mental
o Avaliar implicações da adoção de um ou outro modelo no trabalho clínico

● Avaliar funcionalmente comportamentos clinicamente relevantes
o Caracterizar a Análise Funcional do Comportamento
o Identificar componentes funcionais e topográficos na descrição de comportamentos
o Representar, por escrito, análises funcionais de comportamentos clinicamente relevantes
o Caracterizar as contingências de reforçamento que operam sobre um comportamento, com

base na análise funcional do comportamento
o Propor meios de modificação do comportamento com base na análise funcional

● Formular casos clínicos com base na Análise do Comportamento
o Interpretar relações interpessoais implicadas nas demandas apresentadas pelo cliente
o Identificar história de contingências na vida relacionadas as demandas
o Caracterizar o desenvolvimento do repertório comportamental na vida do sujeito
o Expressar caso clínico por escrito e oralmente

● Identificar comportamentos básicos do terapeuta comportamental no manejo clínico
o Identificar comportamentos que promovem relacionamento terapêutico
o Identificar estratégicas terapêuticas analítico-comportamentais e contextuais contemporâneas
o Caracterizar o processo de entrevista clínica

● Caracterizar processos comportamentais tipicamente nomeados como “transtornos
depressivos”

o Caracterizar depressão por separação
o Caracterizar desemparo aprendido
o Caracterizar estresse moderado crônico
o Avaliar relação entre depressão e controle aversivo
o Compreender e elaborar intervenções analítico-comportamentais para transtornos depressivos

● Caracterizar processos comportamentais tipicamente nomeados como “transtornos de
ansiedade”

o Identificar relações operantes e respondentes relacionadas aos transtornos de ansiedade
o Caracterizar a relação entre transtornos de ansiedade e comportamentos de esquiva
o Avaliar relações entre transtornos de ansiedade de controle aversivo
o Caracterizar outros processos comportamentais relacionados aos transtornos de ansiedade
o Compreender e elaborar intervenções analítico-comportamentais para transtornos de

ansiedade
● Caracterizar processos comportamentais tipicamente nomeados como “transtorno de

personalidade bordeline”
o Identificar relações operantes e respondentes relacionadas ao “transtorno de personalidade

bordeline”
o Caracterizar comportamentos impulsivos, seu estabelecimento e manutenção
o Compreender a relação entre comportamentos impulsivos e problemas clínicos
o Compreender e elaborar intervenções analítico-comportamentais para transtornos

personalidade borderline e outros transtornos relacionados ao controle de impulsos

V.   CRONOGRAMA COM DATAS

Sem. Data Conteúdo Atividades Leitura recomendada

1 24/08
Integração acadêmica da

graduação



2 31/08

Apresentação do programa
da disciplina;
História e fundamentos da
Terapia Comportamental

Aula expositiva dialogada -
“Da modificação do
comportamento à terapia
comportamental baseada em
processos”

Hofmann, S. G., & Hayes, S. C.
(2018). TCC Moderna CBT:
Movendo-se em direção a terapias
baseadas em processos. Revista
Brasileira de Terapias Cognitivas,
14(2), 77-84.

de-Farias, A. K. C. (2009). Análise
comportamental clínica: aspectos
teóricos e estudos de caso. Artmed
Editora. - “Behaviorismo Radical e
Prática clínica” (p.30 - 48)

3 07/09 Feriado

4 14/09 Análise funcional do
comportamento

● Aula expositiva dialogada -
“Análise Funcional e
Avaliação Funcional”

● Exercício de revisão:
princípios básicos da AC
(no moodle)

MARTIN G; PEAR J (2009)
Modificação de Comportamento: o
que é e como fazer. São Paulo:
ROCA. 8ª Ed. (p. 327-341)

5 21/09 Formulação do Caso:
comportamentos-alvo e
metas da terapia

Aula expositiva dialogada e
exercício prático de formulação
de caso

de-Farias, A. K. C., Fonseca, F. N.,
& Nery, L. B. (2018). Teoria e
formulação de casos em análise
comportamental clínica. Artmed
Editora. (p.55-97)

6 28/09 Instrumentos e técnicas
de avaliação

Aula expositiva - “entrevista
clínica comportamental: conteúdo e

processo”

Silvares, E.F.M., Gongora, M.A.N.
(2015). Psicologia Clínica
Comportamental: A inserção da
entrevista com adultos e crianças.
São Paulo: EDICON. 3ed (p.17-32)

7 05/10 Instrumentos e técnicas
de avaliação

Prática de entrevista clínica:
habilidades de entrevistar

Silvares, E.F.M., Gongora, M.A.N.
(2006). Psicologia Clínica
Comportamental: A inserção da
entrevista com adultos e crianças.
São Paulo: EDICON (p.33-74)

8 12/10
Feriado

9 19/10 Instrumentos e técnicas
de intervenção

Aula expositiva dialogada -
“Conexão social e relação

terapêutica como contextos para
mudanças”

Holman, G…[et al.] (2022).
Psicoterapia analítica funcional
descomplicada: guia prático para
relações terapêuticas. Novo
Hamburgo: Sinopsys Editora. (p.
19-40)

10 26/10
Terapia comportamental
aplicada aos transtornos de
ansiedade Aula expositiva dialogada

Zamignani, D.R., Banaco, R.A.
(2005). Um panorama
analítico-comportamental sobre os
transtornos de ansiedade. Revista
Brasileira de Terapia



Comportamental e Cognitiva, 7(1),
77-92.

11 02/11
Feriado

12 09/11 Terapia comportamental
aplicada aos transtornos de
ansiedade

Estudo de caso 1 (exercício

prático em aula) - aplicação de

estratégias comportamentais para

manejo da ansiedade

LUCENA-SANTOS, P.;
PINTO-GOUVEIA J.; OLIVEIRA
M. da S (2015). Terapias
comportamentais de terceira
geração: guia para profissionais.
Novo Hamburgo: Sinopsys.
(p.217-249)

13 16/11 Terapia comportamental
aplicada aos transtornos
depressivos

Aula expositiva dialogada

DOUGHER, Michael J.;
HACKBERT, Lucianne. Uma
explicação analítico -
comportamental da depressão e o
relato de um caso utilizando
procedimentos baseados na
aceitação. Rev. bras. ter. comport.
cogn., São Paulo , v. 5, n. 2, p.
167-184, dez.  2003 .

14 23/11 Terapia comportamental
aplicada aos transtornos
depressivos

Estudo de caso 2 (exercício

prático em aula) - ativação

comportamental

LUCENA-SANTOS, P.;
PINTO-GOUVEIA J.; OLIVEIRA
M. da S (2015). Terapias
comportamentais de terceira
geração: guia para profissionais.
Novo Hamburgo: Sinopsys.
(p.406-439)

15 30/11 Terapia comportamental
aplicada ao transtorno de
personalidade borderline

Aula expositiva dialogada

Linehan, M. (2010). Terapia
cognitivo-comportamental para
transtorno da personalidade
borderline. Porto Alegre: Artmed.
(p.16-72)

16 07/12 Terapia comportamental
aplicada ao transtorno de
personalidade borderline

Estudo de caso 3 (exercício

prático em aula) - DBT,

mindfulness e regulação

emocional

LUCENA-SANTOS, P.;
PINTO-GOUVEIA J.; OLIVEIRA
M. da S (2015). Terapias
comportamentais de terceira
geração: guia para profissionais.
Novo Hamburgo: Sinopsys.
(p.474-505)

17 14/12
Avaliação final

Avaliação final (questionário no

Moodle)

18 21/12 Devolutivas e encerramento
disciplina/ Nova avaliação



VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
● Aulas expositivas dialogadas;
● Leitura  e discussão de textos;
● Estudos de caso;
● Exercícios individuais e em grupos

A plataforma Moodle será utilizada como método de apoio à disciplina. Serão disponibilizados no Moodle o
plano de ensino, o cronograma, os textos e algumas das atividades avaliativas da disciplina.

VII. AVALIAÇÃO
A nota total da disciplina será composta por 50% de atividades processuais individuais ou em grupos (Nota
1) e 50% de uma avaliação final individual (Nota 2).

Nota final: (Nota 1 + Nota 2)/2

Nota 1 = 10,0

● Exercício de revisão: princípios básicos da AC (questionário no Moodle)
● Prática de entrevista clínica: habilidades de entrevistar (participação na atividade)
● Estudos de caso 1, 2 e 3  (participação na atividade)

Nota 2 = 10,0

● Avaliação final (questionário no Moodle)

VIII. NOVA AVALIAÇÃO

Conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento dos Cursos de
Graduação da UFSC), terá direito a uma nova avaliação, ao final do semestre, o aluno com frequência
suficiente (FS) e média das avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco). A nota final,
neste caso, será o resultado da média aritmética entre a média das avaliações do semestre e a nota obtida
pelo aluno nessa nova avaliação, conforme previsto no Artigo 71, parágrafo 3º da citada Resolução.

IX. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES

Preferencialmente por email. Caso necessário, poderá ser agendado um horário para atendimento
presencial ou por videochamada, nas terças e quartas-feiras das 13h às 14h.
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