
 

Universidade Federal do Paraná 

Departamento de Psicologia 

 

Conforme Resolução Nº 65/2020-CEPE  

Apresento a seguinte Ficha 2 para apreciação do colegiado: 

Número de vagas ofertadas: 25  

I - idenficação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, co-requisitos, créditos, 

cargas horárias, semanal e total, e ementa) 

 

 

Disciplina: Psicologia e Saúde II – Análise do Comportamento         

Código: HP- 351 

30 horas, sendo 4 horas semanais sincrônicas e nas Unidades II e III seis horas de aulas 

assíncronas.   

Terças-feiras – 8:30 às 10:30  

Pré-requisitos: HP337 Introdução à Análise do Comportamento   e 

HP331 Análise do Comportamento I  e 

HP332 Análise do Comportamento II  e 

HP333 Análise do Comportamento III 

Co-requisitos: Não há.  

Professora: Jocelaine Martins da Silveira 

                                                                           

Ementa 

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. 

 

II Objetivos 



Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 

1. Formular casos clínicos - interpretar relações interpessoais implicadas no sofrimento, 

identificando origens na história de aprendizagem e o modo como o repertório 

comportamental global foi construído (identificando como topografias variadas produzem 

efeitos comuns no ambiente social). Expressar esta formulação por escrito e oralmente. 

1.a. Explicar processos psicopatológicos segundo a Análise do Comportamento e o uso que os 

analistas do comportamento fazem dos manuais classificatórios de doenças mentais.   

1.b. Analisar o paradigma ansiedade/depressão. 

1.c. Identificar especificidades nas populações clínicas e nas modalidades de tratamento a elas 

destinadas:  adultos jovens, adultos idosos, adolescentes, crianças, casais e famílias, 

destacando as questões próprias da formulação de caso para estas populações. 

    

2. Descrever e manejar a relação terapêutica - identificar os principais aspectos 

terapêuticos de uma interação interpessoal (concluída ou em curso). 

3. Identificar estratégias terapêuticas analítico-comportamentais e contextuais 

contemporâneas. 

  

4.  Identificar os mecanismos de mudança clínica da Terapia Analítico-comportamental 

(TAC), da Psicoterapia Analítica Funcional (FAP), da Terapia de Aceitação e 

Compromisso (ACT),  da Terapia Comportamental Dialética (DBT) e da Terapia 

Comportamental Interpesssoal (IBT). 

 

É recomendável que o aluno disponha de recursos para acessar online as referencias bibliográficas 

indicadas e as tenha lido conforme o cronograma.  

 

III - Desdobramento da área de conhecimento em unidades – Unidades :  Unidade I Psicopatologia na 

Análise do Comportamento; Unidade II formulação de caso clínico em Análise do comportamento (infantil 

e adulto) e Unidade III – estratégias clínicas em análise do comportamentos e seus mecanismos de 

mudança clínica.  

IV Procedimentos didáticos: 

 



Conforme art 13º da Resolução RESOLUÇÃO Nº 65/2020-CEPE,  é proposta a seguinte plano de ensino 

e cronograma de execução detalhado: 

Aulas expositivas, aulas com demonstrações de intervenções. Discussões sobre leituras realizadas. 

Exercícios de formulação de casos clínicos de casais.  Exercícios de planejamento de intervenções 

com casais. Vivências sobre n relevantes dos terapeutas (valores do terapeuta). São propostas 45 

horas de aula, intercalando 4 horas de aula sincrônicas com 4 horas de aula assíncrona, ao longo 

de sete semanas (seis de aulas e uma reservada para exames finais). 

 

 a) o sistema de comunicação, observando: os princípios de interação entre docente e discentes, seja qual 

for o meio tecnológico utilizado e o acesso a toda e qualquer informação sobre a disciplina;  

b) os materiais didáticos para as atividades de ensino;  

 c) as mídias e os recursos tecnológicos.  

 

As aulas acontecerão em ambiente virtual por meio da plataforma RNP. O link será  

disponibilizado depois do dia 28 de outubro de 2020 do email jocelainesilveira@hotmail.com 

aos matriculados na disciplina.  Todas as demais atividades acontecerão também em 

ambiente virtual por meio do acesso a links de artigos e vídeos.  

 

V - Formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação e frequência;  

 

Critérios de avaliação 

 

A avaliação consistirá na apresentação de dois trabalhos, cada qual vale 100 pontos.  O primeiro deles 

será a formulação de um caso clínico por escrito.  O segundo trabalho consistirá na definição e ilustração 

de uma estratégia terapêutica a qual será realizada por escrito,  para ilustrar as características do manejo 

da sessão, conforme a estratégia. Para ambos os trabalhos será disponibilizado um roteiro.   

Trabalho 1 - Formulação de casos clínicos de casais (50 pontos no valor de 0 a 100). O trabalho 

será entregue por escrito para o endereço de email jocelainesilveira@hotmail.com 

 até das 23:59 do dia 01/12/2020 

Trabalho 2 – Definição e ilustração de uma estratégia terapêutica (50 pontos no valor de 0 a 100). 

O trabalho será entregue por escrito para o endereço de email jocelainesilveira@hotmail.com 

 até das 23:59 do dia 08/12/2020  

Critérios para avaliação de frequência: os alunos entregarão, ao final de cada uma das unidades, 

os exercícios que servirão de indicativo de terem assistido aulas e vídeos (por exemplo, entrega de 

mailto:jocelainesilveira@hotmail.com
mailto:jocelainesilveira@hotmail.com
mailto:jocelainesilveira@hotmail.com


perguntas respondidas, entrega de análise de filmes, conforme conceitos discutidos em aula 

sincrônicas e assíncronas.    

 

Cronograma 

Data/Unid

ades 

Tema Tema ou bibliografia  

03/11 (2 

h/a) 

 

Unidade I 

 

Apresenta

ção da 

disciplina  

Introduçã

o à  

Psicopatol

ogia e 

Análise do 

Comporta

mento 

   

Apresent

acão 

 da 

disciplin

a  

 

Exposição sobre 

Dor, sofrimento e trauma 

 

O começo, o desenvolvimento e o final de um tratamento 

psicoterápico 

 

Psicopatologia segundo a Análise do Comportamento 

 

 

Aulas 

assíncronas 

(4) 

  
DSM 
https://blogs.sapo.pt/cloud/file/b37dfc58aad8cd477904b9bb2ba8a75b/o
baudoeducador/2015/DSM%20V.pdf 

 

10/11 (2 

h/a) 

 

O que é o 

paradigma 

ansiedade 

depressão 

 

  

Exposição sobre a interpretação analítico-comportamental do 

paradigma ansiedade/depressão. 

 
 

  

Aulas 

assíncronas 

(4h/a) 

 Exposição sobre o livro  O Demônio do meio-dia (Solomon) 
 
Eu tinha um cachorro preto: seu nome era depressão 
https://www.youtube.com/watch?v=RTcmNwK4420  

 

 

18/11 

(2h/a) 

Unidade II  

 Explicação e exercícios de formulação de casos clínicos infantis e de 

adultos 

https://blogs.sapo.pt/cloud/file/b37dfc58aad8cd477904b9bb2ba8a75b/obaudoeducador/2015/DSM%20V.pdf
https://blogs.sapo.pt/cloud/file/b37dfc58aad8cd477904b9bb2ba8a75b/obaudoeducador/2015/DSM%20V.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RTcmNwK4420


 

Formulaçã

o de caso 

clínico 

Assíncrona 

4 h/ 

 Atividades de formulação de caso clínico  

24/11 (2 

h/a) 

 

Unidade 

III 

Estratégia

s 

psicoterápi

cas e seus 

mecanism

os de 

mudança 

clínica 

 

 

 Estratégias: 

 

FAP e ACT 

TED Mavis Tsai  
 https://www.youtube.com/watch?v=B9kg1UdzDvw 
 
ACT em inglês 
https://www.youtube.com/watch?v=55eA006twRA 
com legenda 
https://www.youtube.com/watch?v=o79_gmO5ppg 
 

 

Aula 

assíncrona 

(4h/a) 

 TED Mavis Tsai  
 https://www.youtube.com/watch?v=B9kg1UdzDvw 
 
ACT em inglês 
https://www.youtube.com/watch?v=55eA006twRA 
com legenda 
https://www.youtube.com/watch?v=o79_gmO5ppg 

 

 

01/12 (2 

h/a) 

 

 Entrega do trabalho 1  

 

Estratégias 

IBT e  DBT 

 
 

 

 

Aula 

assíncrona 

4h/a 

 DBT 
https://www.youtube.com/watch?v=Stz--d17ID4 

 

   

08/12 (2 

h/a) 

 Treinos de planos de tratamentos 

 

Relatos de tratamentos inteiros 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9kg1UdzDvw
https://www.youtube.com/watch?v=55eA006twRA
https://www.youtube.com/watch?v=o79_gmO5ppg
https://www.youtube.com/watch?v=B9kg1UdzDvw
https://www.youtube.com/watch?v=55eA006twRA
https://www.youtube.com/watch?v=o79_gmO5ppg
https://www.youtube.com/watch?v=Stz--d17ID4


Entrega do trabalho 2. 

 

15/12 

(semana 

reservada 

para 

exames 

finais) 

   

  

 

 

Links para atividades: 

DSM 

https://blogs.sapo.pt/cloud/file/b37dfc58aad8cd477904b9bb2ba8a75b/obaudoeducador/2015/DSM%2

0V.pdf 

 

Eu tinha um cachorro preto: seu nome era depressão 

https://www.youtube.com/watch?v=RTcmNwK4420  

 

TED Mavis Tsai  

 https://www.youtube.com/watch?v=B9kg1UdzDvw 

 

ACT em inglês 

https://www.youtube.com/watch?v=55eA006twRA 

com legenda 

https://www.youtube.com/watch?v=o79_gmO5ppg 

 

DBT 

https://www.youtube.com/watch?v=Stz--d17ID4 

 

VI - Bibliografia básica e bibliografia complementar 

 

https://blogs.sapo.pt/cloud/file/b37dfc58aad8cd477904b9bb2ba8a75b/obaudoeducador/2015/DSM%20V.pdf
https://blogs.sapo.pt/cloud/file/b37dfc58aad8cd477904b9bb2ba8a75b/obaudoeducador/2015/DSM%20V.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RTcmNwK4420
https://www.youtube.com/watch?v=B9kg1UdzDvw
https://www.youtube.com/watch?v=55eA006twRA
https://www.youtube.com/watch?v=o79_gmO5ppg
https://www.youtube.com/watch?v=Stz--d17ID4


BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Callaghan, G. M., & Follette, W. C. (2020). The Psychological Record 

https://doi.org/10.1007/s40732-020-00395-1 Interpersonal Behavior Therapy (IBT), Functional 

Assessment, and the Value of Principle-Driven Behavioral Case Conceptualization.  

Darrow, S. M., & Follette, W. C. (2014). A Behavior Analytic Interpretation of 

Alexithymia. Journal of contextual behavioral science, 3(2), 98–108. 

https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2014.03.002 

Dougher, Michael J., & Hackbert, Lucianne. (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. Recuperado em 04 de julho 

de 2018, de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517 

55452003000200007&lng=pt&tlng=pt. 

Marçal, João Vicente de Sousa. (2005). Estabelecendo objetivos na prática clínica: quais 

caminhos seguir? Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 7(2), 231-246. 

Recuperado em 04 de julho de 2018, de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

55452005000200008&lng=pt&tlng=pt. 

Hayes, Steven C., Pistorello, Jacqueline, & Biglan, Anthony.(2008). Terapia de Aceitação e Compromisso: 

modelo, dados e extensão para a prevenção do suicídio. Revista Brasileira de Terapia Comportamental 

e Cognitiva, 10(1), 81-104. Recuperado em 04 de julho de 2018, de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

55452008000100008&lng=pt&tlng=pt. 

Skinner, B. F. (1991). Questões Recentes na Análise Comportamental. Campinas: Papirus. Cap.3. 

Publicação original 1989. (O eu iniciador). Disponível em 

http://www.itcrcampinas.com.br/pdf/skinner/eu_iniciador.pdf 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Leonard et al (2014). The Development of the Functional Analytic Psychotherapy Intimacy 

Scale. Psychological  Records, 64:647–657. 

http://depts.washington.edu/uwcssc/sites/default/files//The%20FAPIS%20Paper.pdf 

Silva-Dias, A. Y. M.,& Silveira, J. (2016). Comparação de duas intervenções no tratamento de 

um casal: o treino do comportamento vulnerável à punição. Acta Comportamentalia, 24 (1), 61-

77. http://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/article/view/54713 

https://doi.org/10.1007/s40732-020-00395-1
https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2014.03.002
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-55452005000200008&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-55452005000200008&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-55452008000100008&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-55452008000100008&lng=pt&tlng=pt
http://www.itcrcampinas.com.br/pdf/skinner/eu_iniciador.pdf
http://depts.washington.edu/uwcssc/sites/default/files/The%20FAPIS%20Paper.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/article/view/54713


Silvestre, L. S., &Vandenberghe, L. (2017). The Therapist’s Feelings. International Journal of 

Behavioral Consultation and Therapy, 4,  4 , 355-359. https://eric.ed.gov/?id=EJ861347 

VII - Docentes responsáveis 

Jocelaine Martins da Silveira  
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