A COMPORTAMENTAL
TROUXE OS MELHORES
CURSOS PRA VOCÊ

ESCOLHA SUA
PÓS-GRADUAÇÃO

UMA PARCERIA COM A

SOBRE A COMPORTAMENTAL
A COMPORTAMENTAL - ciência & comportamento é um centro de
qualificação profissional em ciências do comportamento. Atua em
Belém desde 2016 oferecendo cursos livres de curta e longa duração,
além

de

pós-graduação

presencial

para

psicólogos

e

demais

profissionais da área da saúde e educação.
Depois de uma longa pesquisa sobre as Melhores Instituições de Pósgraduação disponíveis no Brasil, a COMPORTAMENTAL estabeleceu
parceria com a Faculdade CENSUPEG, Instituição com a melhor PósGraduação do Sul do Brasil. A primeira turma foi em Terapia Cognitivocomportamental, com início em 2017 e uma turma de quase 40 alunos.
Desde

então,

temos

avançado

formando

mais

profissionais

contribuindo para a melhoria dos serviços em nossa região

WWW.ACOMPORTAMENTAL.COM

e

POR QUE FAZER UMA
PÓS-GRADUAÇÃO?
Fazer uma pós é muito mais do que se tornar
especialista em uma área profissional. Estar em
um grupo de profissional com interesse em
comum aumenta o senso de pertencimento e
autoestima do profissional. Estar em contato
com diversidade de professores, de diferentes
regiões do país aumenta seu repertório de
análise clínica.

CONHEÇA NOSSOS CURSOS

TERAPIA COGNITIVOCOMPORTAMENTAL
(TCC)
Este curso é exclusivo para os
profissionais de psicologia e
médicos psiquiatras. Ao longo
das disciplinas, o aluno tem
contato
com
várias
abordagens da TCC.

NEUROPSICOLOGIA
CLÍNICA

ANÁLISE DO
COMPORTAMENTO
APLICADA AO TEA

Este curso é exclusivo para os
profissionais de psicologia. Ao
longo do curso, o aluno
receberá treinamento para o
viés neuropsicológico do fazer
clínico

Este curso pode ser realizado
por profissionais da saúde e da
educação. Aborda a Análise do
comportamento em contexto
de atendimento a crianças
com desenvolvimento atipico.

TERAPIA COGNITIVOCOMPORTAMENTAL (TCC)
SOBRE O CURSO

A TCC constitui área de conhecimento em expansão, atraindo o interesse
de grande número de profissionais da Psicologia e Psiquiatria e vem
ampliando sua aplicabilidade no tratamento de diversos transtornos
psiquiátricos. Atualmente, a TCC tem sido considerada a terapia de
escolha para uma série de condições com base em estudos de eficácia,
que tem apontado resultados notáveis em um período breve de
tratamento. O curso tem como objetivo formar profissionais capacitados
com conhecimento teórico-prático nas diferentes abordagens dentro da
TCC contemporânea, em suas principais vertentes e modelos.O curso visa
oferecer aos profissionais os fundamentos e conhecimentos necessários
para o diagnóstico, conceitualização, intervenção e tratamento dos
transtornos mentais com emprego de ferramentas conceituais e
estratégias metodológicas da TCC, promovendo a excelência nesta
abordagem psicoterápica.

INFORMAÇÕES
Carga Horária Total: 450h

Duração: 12 meses de aulas e
estágios + 6 meses de prazo para
entrega do TCC (Artigo científico)

1 encontro ao mês, sábado e
domingo, de 8h às 18h.

Investimento:
Matrícula RS 300,00
Mensalidades a partir de RS 399,00 para
pagamento em dia.

CRONOGRAMA
TCC – Contextualização e Campos de Atuação
- Estrutura das Sessões, Conceituação
Cognitiva e Plano de Tratamento
TCC e Fundamentos da Psicopatologia
TCC e Transtornos de Personalidade
Psicofarmacologia na TCC
TCC e Transtornos de Humor
TCC para Crianças, Adolescentes e Adultos
TCC da Dependência Química e Transtornos
Adictivos
TCC dos Transtornos Alimentares e Obesidade
TCC na Terapia de Casais e Família

TCC e Treino das Habilidades Sociais
TCC nas Organizações
TCC para Disfunções Sexuais
TREC- Terapia Racional-Emotiva
Comportamental
Terapia Focada no Esquema e na Compaixão
ACT – Terapia de Aceitação e Compromisso e
Mindfulness
Terapia Comportamental Dialética (TCD) e
Terapia Analítica Funcional (FAP)
TCC – Supervisão da Prática Clínica

NEUROPSICOLOGIA
CLÍNICA
SOBRE O CURSO
Capacitar profissionais psicólogos nos aspectos teóricos e práticos
que fundamentam o planejamento e a atuação interdisciplinar da
avaliação, habilitação e reabilitação neuropsicológica. Formar
psicólogos para atuação em equipes multidisciplinares de saúde e
educação destinadas ao atendimento de indivíduos com transtornos
psiquiátricos, geriátricos, neurológicos e pediátricos que apresentem
comprometimento cognitivo.

INFORMAÇÕES
Carga Horária Total: 480h

Duração: 24 meses de aulas e
estágios + 6 meses de prazo para
entrega do TCC (Artigo científico)

1 encontro ao mês, sábado e
domingo, de 8h às 18h.

Investimento:
Matrícula RS 300,00
Mensalidades a partir de RS 499,00 para
pagamentos em dia.

CRONOGRAMA
Introdução à Neuropsicologia e Técnicas de
Exploração em Neurociências
Psicofarmacologia e Neuropsicologia
Neuropsicologia jurídica
Epidemiologia: Uso da Psicométrica,
Estatística Descritiva e Inferencial
Saúde mental, Deficiências, Transtornos e
Genética em Neuropsicologia
Neuropsicologia da Infância, do Adulto e do
Envelhecimento

Laboratório de Projetos e Estudos de Campo em
Neuropsicologia (**)
Neurofisiologia e Neuroanatomia funcional (*)
Neuropsicologia I: Cognição e Funções executivas
Neuropsicologia II: Emoções e comportamento social
Neuropsicologia III: Comportamento motor
Neuropsicologia IV: Da Linguagem
Neuropsicologia Clínica: Instrumentos e algoritmos
Avaliação e Intervenção em Neuropsicologia Clínica
Estágios I, II, III, IV

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO
APLICADA AO TEA
SOBRE O CURSO
- Capacitar, a partir de princípios da Análise do Comportamento Aplicada,
profissionais da área da educação e da saúde, técnica e cientificamente, para
contribuírem de modo eficaz e ético em sua atuação ao lidar com pessoas com
transtorno do espectro autista;
- Oferecer recursos teóricos e práticos para o enfrentamento de diversas situações
de prevenção, intervenção e reabilitação de pessoas com TEA, sob a luz da Análise
do Comportamento Aplicada.
- A análise do comportamento aplicada (ABA) ao autismo constitui-se como um
domínio influente nos EUA, cuja eficácia dos procedimentos provenientes desse
campo é amplamente reconhecida.
- O entendimento das contingências que operam nesse ambiente profissional e o
conhecimento das práticas que vêm produzindo sucesso como consequência
podem trazer benefícios para outros ambientes, incluindo a comunidade científica
brasileira.

INFORMAÇÕES
Carga Horária Total: 545h

Duração: 18 meses de aulas e
estágios + 6 meses de prazo para
entrega do TCC (Artigo científico)

1 encontro ao mês, sábado e
domingo, de 8h às 18h.

Investimento:
Matrícula RS 300,00
Mensalidades a partir de RS 387,00 para
pagamentos em dia.

CRONOGRAMA

Transtorno do Espectro Autista e suas especificidades
TEA sob a visão da Análise do Comportamento
Aplicada
Fundamentos da Análise do Comportamento
Aplicada I
Princípios Básicos de ABA I (*)
Fundamentos da Análise do Comportamento
Aplicada II Princípios Básicos de ABA II (*) Comportamento Verbal
Operantes Verbais (*)
Análise Funcional: Observação, Registros e Medidas
Tríplice contingência e função do comportamento (*)
Avaliação em Análise do Comportamento Aplicada

Planejamento de programas para modificação de
comportamentos
Análise do comportamento Aplicada ao contexto
escolar
PDI: Plano de Desenvolvimento Individual para TEA (*)
Procedimentos de intervenção para manejo
comportamental
Procedimentos de Reforçamento Diferencial (*) Controle de Antecedentes (*)
Procedimentos de treinamento de habilidades
comportamentais
Aplicações dos procedimentos (*)
Ética e conduta profissional em análise do
Comportamento Aplicada

(*) Estas disciplinas acontecem pautadas na Metodologias Inovadoras de Aprendizagem e são oferecidas no AVA – Ambiente Virtual de
Aprendizagem acadêmico.

OK, ESCOLHI MEU CURSO. E AGORA?

FAÇA SUA PRÉ-MATRÍCULA
ONLINE
Criamos um formulário online para você realizar
sua pré-matricula, demonstrando seu interesse no
curso. Clique no ícone à esqueda para acessar.

FAÇA SUA MATRÍCULA
PRESENCIALMENTE
Estamos aguardando você na sede da A
COMPORTAMENTAL para tirar sua dúvidas e
realizar sua matrícula pessoalmente.
Agende conosco pelo whatsapp

ENDEREÇO
RUA DIOGO MÓIA, 1114 - UMARIZAL
BELÉM, PA.

WHATSAPP

CLIQUE
NOS
ÍCONES
PARA
INTERAGIR

(91) 98110-1489/ 98800-6425

INSTAGRAM
@acomportamental

SITE
www.acomportamental.com

E-MAIL
acomportamental@gmail.com

