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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Psicologia e Saúde II: Análise do Comportamento Código: HP 351 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual        (X) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 2  
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Noção de psicopatologia na Análise do Comportamento. Relação terapêutica. 
Formulação de casos clínicos fundamentada na análise comportamental. Estratégias de 
intervenção em terapia na Análise do Comportamento. 
 

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 
A presente disciplina teórica será ofertada durante Período Especial II devido à pandemia 
do COVID-19 e considerando a Res. 65/20 do CEPE. Atividades semanais síncronas 
serão propostas a seguir. 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

 
Para esta disciplina, os seguintes tópicos serão trabalhados: 
1 – Psicopatologia na análise do comportamento. 
2 – Análise funcional e formulação de caso. 
3 – Terapias da terceira geração - FAP. 
4 – Terapias da terceira geração - ACT. 
5 – Terapias da terceira geração - DBT. 
6 – Terapia comportamental infantil. 
7 – Uso de recursos terapêuticos no contexto clínico. 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Conhecer a noção de psicopatologia de acordo com a Análise do Comportamento. 
Realizar análise funcional e formulação de caso clínico. E conhecer as principais 
estratégias de intervenção psicoterápica fundamentadas na Análise do Comportamento.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1 – Conhecer e refletir sobre a noção de psicopatologia em Análise do Comportamento. 
2 – Identificar variáveis relevantes e realizar análise funcional de comportamentos.  
3 – Elaborar a formulação de caso clínico. 
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4 – Conhecer as características da proposta da FAP e refletir sobre seu uso em 
processos clínicos. 
5 – Conhecer as características da proposta da ACT e refletir sobre seu uso em 
processos clínicos. 
6 – Conhecer as características da proposta da DBT e refletir sobre seu uso em processos 
clínicos. 
7 – Conhecer as características da terapia comportamental infantil. 
8 – Conhecer diferentes recursos terapêuticos que podem ser utilizados no atendimento 
clínico. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
do dia 4 de novembro de 2020, e término em 24 de março de 2021. A disciplina não prevê 
atividades assíncronas.  
 
a) sistema de comunicação: serão disponibilizados os e-mails para contatar a professora 
e os monitores da disciplina. Será utilizada a plataforma da UFPR Virtual para 
disponibilizar todo o material da disciplina (textos, slides, aulas gravadas, orientações 
para atividades avaliativas). E para as aulas semanais (atividades síncronas) será 
utilizada a plataforma Teams. As atividades síncronas serão gravadas, e serão de acesso 
exclusivo aos alunos matriculados. 
 
b) modelo de tutoria: a professora realizará atividades síncronas de aula, discussão e 
debate. Monitores realizarão o acompanhamento dos alunos em horários de 
disponibilidade para responder a dúvidas sobre os textos recomendados, sobre as 
atividades ou conteúdo da disciplina.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: Os textos, materiais complementares 
das aulas (como slides), vídeos e orientações para atividades e avaliações serão 
disponibilizados na plataforma UFPR Virtual. 
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar 
esta disciplina é necessário acesso a plataforma UFPR Virtual e Teams. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: durante a primeira semana de aulas, todas as dúvidas e dificuldades dos 
alunos em relação às plataformas utilizadas poderão ser resolvidas através de contato 
por e-mail com a professora ou monitores, durante o chat da turma com o monitor e em 
horários previamente agendados de encontros virtuais. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência será 
realizado através da realização de atividades semanais (que serão disponibilizadas 
semanalmente na plataforma UFPR Virtual).  
 
g) indicação do número de vagas:  30 vagas 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita a partir da realização de dois trabalhos: 
 
Trabalho 1: realizado individualmente ou em duplas, valendo 10 pontos, a ser entregue 
até dia 16/12. Consistirá na realização de análise funcional e formulação de um caso 
clínico (instruções detalhadas serão disponibilizadas). 
 
Trabalho 2: realizado individualmente ou em duplas, valendo 10 pontos, a ser entregue 
até dia 17/03. Consistirá em análise de um caso clínico e na discussão de propostas de 
intervenção (instruções detalhadas serão disponibilizadas). 
 
Nota final: Trabalho 1 + Trabalho 2 / 2 
 
Nota extra: Os/as alunos/as que realizarem todas as atividades semanais (que serão 
disponibilizadas para registro da frequência) ganharão um ponto extra na sua média 
final. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Conte, F.C.S. (2010). Reflexões sobre o sofrimento humano e a análise clínica comportamental. 
Temas em Psicologia, 18 (2), 385-398. 

 
Dougher, M.; Hackbert, L. (2003). Uma explicação analítico-comportamental da depressão e o 

relato de um caso utilizando procedimentos baseados na aceitação. Revista Brasileira de 
Terapia Comportamental e Cognitiva, 5 (2), 167-184. 

 
Gongora, M. A. N. (2003). Noções de psicopatologia na análise do comportamento. In: C. E Costa, 

J. C. Luzia & H. H. N. Sant’Anna (orgs). Primeiros passos em análise do comportamento e 
cognição. Santo André: ESETec. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

Kohlenberg, R. J. & Tsai, M. (2004). Psicoterapia analítico funcional: criando relações 
terapêuticas intensas e curativas. (tradução organizada por R. R. Kerbauy) Santo André: 
ESETec. (originalmente publicado em 1991) 

 

Leonardi, J.L. (2015). O lugar da terapia analítico-comportamental no cenário internacional das 
terapias comportamentais: um panorama histórico. Perspectivas em Análise do 
Comportamento, 6 (2), 119-131. 

 

Popovitz, J.M.B. & Silveira, J.M. (2014). A especificação do responder contingente do terapeuta 
na psicoterapia analítica funcional. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e 
Cognitiva, XVI (1), 5-20. 

 
Lucena-Santos, P.; Pinto-Gouveia, J. & Oliveira, M.S. (2015). Terapias Comportamentais de 

terceira geração: Guia para profissionais. Novo Hamburgo: Sinopsys Editora. 
 
Neno, S. (2003). Análise funcional: definição e aplicação na terapia analítico-comportamental. 

Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 5 (2), 151-166 
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Professor da Disciplina: Ana Paula Viezzer Salvador 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): apviezzer@yahoo.com.br – 98803-8588 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
 
  

ANEXO - CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA 
Data Atividade 

06/11 Apresentação da disciplina e ambientação com os recursos tecnológicos. 

13/11 Noção de psicopatologia em Análise do Comportamento 

20/11 Análise funcional e formulação de caso clínico. 

27/11 Análise funcional e formulação de caso clínico. 

04/12 Análise funcional e formulação de caso clínico infantil: exercício. 

11/12 Análise funcional e formulação de caso clínico adulto: exercício. 

18/12 Habilidades do terapeuta e panorama das propostas de terapias comportamentais. 
Prazo para entrega do Trabalho 1. 

 
 

RECESSO DE FIM DE ANO - FÉRIAS 

22/01 Terapia comportamental infantil 

29/01 FAP - Psicoterapia Analítico Funcional. 

05/02 FAP - Psicoterapia Analítico Funcional. 

12/02 ACT - Terapia da Aceitação e Compromisso 

19/02 RECESSO 

26/02 ACT - Terapia da Aceitação e Compromisso 

05/03 DBT - Terapia Comportamental Dialética 

12/03 O uso de recursos terapêuticos no contexto clínico. 

19/03 Encerramento da disciplina.  
Prazo para entrega do Trabalho 2. 

26/03 Exame final. 
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