CURSO – FORMAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO EM TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA
COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Dra. Débora C. Fava
CO-COORDENADORA E SUPERVISORA: Prof. Gabriela Baldisserotto
(presente nas Transmissões ao vivo e supervisões de 1 a 8)
COORDENAÇÃO DE CONTEÚDO E SUPERVISÃO: Prof. Wilson Vieira Melo
(presente nas Transmissões ao vivo e supervisões de 9 a 16)
Programa sujeito a alterações.
Calendário 2021
As transmissões ao vivo
(TAO) são transmitidas
nas segundas-feiras, no
turno da noite, entre 18h
e 22h. A duração pode
variar de 2h a 4h,
dependendo do tempo
da videoaula gravada
recebida anteriormente.

As videoaulas são gravadas pelos professores e
disponibilizadas aos alunos 10 dias antes da data da
transmissão ao vivo.

●
●
●

TAO 2
11/04/2022- 18h às 20h

TAO 3- 4h
09/05/2022- 18h às 22h

●
●
●

●
●

●
TAO 4-4h
20/06/2022- 18h às 22h

TAO 5-3h
11/07/2022- 18h às 21h

TAO 6-4h
15/08/2022- 18h às 22h

Professores

Conteúdo:

●
●
●
TAO 1- 3h
21/03/2022- 18h às 21h

Datas das
Supervisões

●

●
●

●
●

Introdução ao Modelo Biossocial Filosofia Dialética
Princípios da Filosofia Dialética
Introdução ao modelo e pressupostos básicos da
DBT
Modos de tratamento
Transtorno da personalidade borderline e a
desregulação emocional
Estruturação dos times de consultoria
Princípios da Análise funcional do comportamento
Análise em cadeia / Elos perdidos
Estratégias Centrais: Validação e Solução de
Problemas

Grupo de treinamento de habilidades da DBT:
Mindfulness
Capacitação para treinadores de habilidades

Grupo de treinamento de habilidades da
DBT: Tolerância ao estresse e sofrimento
Capacitação para treinadores de
habilidades

Grupo de treinamento de habilidades da
DBT: Efetividade interpessoal
Capacitação para treinadores de habilidades

Grupo de treinamento de habilidades da
DBT: Regulação emocional
Capacitação para treinadores de habilidades

(apenas para
Especialização)
Das 20:20h às
22:20h exceto
em datas
sinalizadas

Dr. Wilson Vieira
Melo

--

Dr. Ramiro Catelan

11/04/2022

Me. Breno de
Freitas (aula
gravada)
Me. Breno de
Freitas e Me.
Gabriela
Baldisserotto
(TAO)
Me. Lucianne
Valdívia (aula
gravada)
Me. Breno de
Freitas e Me.
Gabriela
Baldisserotto (TAO)
Me. Cristina
Sayago
(aula gravada)
Me. Breno de
Freitas e Me.
Gabriela
Baldisserotto
(TAO)
Me. Gabriela
Baldisserotto
(aula gravada)
Me. Breno de
Freitas e Me.
Gabriela
Baldisserotto (TAO)

16/05/2022
Supervisora:
Gabriela
Baldiserotto

06/06/2022
Supervisora:
Gabriela
Baldiserotto

18/07/2022
Supervisora:
Gabriela
Baldiserotto

08/08/2022
Supervisora:
Gabriela
Baldiserotto
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●

TAO 7-4h
12/09/2022- 18h às 22h

●
●
TAO 8
17/10/2022- 18h às 20h

●
●

●
TAO 9
21/11/2022- 20h às 22h

●

Objetivos/metas primárias e a estrutura do
tratamento
•
Intervenções em crises
•
Internação psiquiátrica
•
Protocolo de suicídio
•
Estratégias para Comportamentos que
oferecem risco à terapia
•
Estratégias para Comportamentos que
oferecem risco à qualidade de vida
Relação terapêutica na DBT
Estratégias estilísticas: Interação recíproca e
irreverente
Estratégias dialéticas específicas
Manejo de contingências em psicoterapia: Reforço,
punição e extinção
Metas secundárias: Vulnerabilidade emocional,
Auto Invalidação, Passividade Ativa, Competência
Aparente, Crises Inexoráveis e Luto Inibido.
DBT para transtornos bipolares e dependência
química.

TAO 10
05/12/2022- 18h às 20h

DBT na
●
adolescência

TAO 11
16/01/2023- 18h às 20h

●
●
●
●
●

Consultoria telefônica na DBT
Limites a serem observados
Treinamento prático em manejo de crises
Tratamentos auxiliares
Intervenções ambientais e manejo de caso

TAO 12
13/02/2023- 18h às 20h

●

Formulação de casos na DBT

TAO 13
13/03/2023- 18h às 20h

●

Protocolo de Exposição Prolongada para
Transtorno de Estresse Pós-Traumático

TAO 14
10/04/2023- 18h às 20h

●

DBT para transtornos alimentares

●

DBT em diferentes contextos: dependência
química, casais, famílias e escolas.

TAO 15
08/05/2023- 18h às 20h

TAO 16
05/06/2023- 18h às 21h

Dr.. Wilson Vieira
Melo

Dr. Leandro Tim
Pizzutti

Me. Mariana
Sampaio

Dr. Wilson Vieira
Melo

●

Prática baseadas em evidências em psicoterapia.

●

Terapia Comportamental Dialética: Integrando
recursos e estratégias de tratamento efetivas:
Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT)
Terapia Focada na Compaixão
Terapia Comportamental Dialética Radicalmente
Aberta (RO-DBT)
Discussão avançada sobre a DBT e a relação com a
terapia baseada em processos

●
●
●

26/09/2022
Supervisora:
Gabriela
Baldiserotto

17/10/2022
20:20h às
21:20h Prova
20:20h às
22:20h
supervisão
Supervisora:
Gabriela
Baldiserotto
21/11/2022
18h às 20h
Supervisora:
Gabriela
Baldiserotto
05/12/2022
Supervisora:
Gabriela
Baldiserotto
16/01/2023
Supervisor:
Wilson V. Melo

Me. Erica Panzani
Duran

13/02/2023
Supervisor:
Wilson V. Melo

Esp. Esequias
Caetano

13/03/2023
Supervisor:
Wilson V. Melo

Esp. Fellipe
Augusto Souza

Dr. Jan Leonardi

●

❖

Me. Érica Panzani
Duran

Esp. Débora Finkler
(aula gravada)
Dr. Wilson Vieira
Melo (aula gravada
e TAO)

10/04/2023
Supervisor:
Wilson V. Melo

08/05/2023
Supervisor:
Wilson V. Melo

19/06/2023
18h às 19:15h
Prova
19:20h às 22:20h
supervisão
Supervisor:
Wilson V. Melo

Cada aluno da modalidade especialização deve supervisionar pelo menos 1 caso ao ano e
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entregar o caso descrito de acordo com a formulação e apresentação de caso da ELO ao longo
do curso.
❖

O aluno da especialização deverá frequentar 75% das aulas ao vivo e das supervisões e deverá
estar atendendo paciente em estágio clínico da faculdade ou profissionalmente com CRP
ativo.

* O atendimento clínico é de responsabilidade do aluno.

❖

O aluno da modalidade especialização realizará duas provas objetivas on-line com questões
referentes a 1 questão por módulo.

❖

Para a modalidade especialização, é exigido que o aluno esteja frequentando um time de
consultoria em DBT semanalmente, on-line ou ao vivo. O aluno receberá instruções sobre
como iniciar e supervisão em grupo para auxílio aos times de consultoria.

Investimento e formas de pagamento:
MATRÍCULA*:
R$ 350,00 (50% off para associados FBTC ou ATCs. Alunos ELO isentos da matrícula desde que haja o
adiantamento da primeira parcela) *valor da matrícula ou equivalente é não reembolsável
ESPECIALIZAÇÃO:
Opção parcelado: 18 parcelas de R$ 650,00.
Alunos ELO atualmente matriculados em outros cursos de formação ou especialização, ou ex-alunos
dos mesmos cursos, ou associados adimplentes ATCs e FBTC têm 10% de desconto nas
parcelas = 18 x R$ 585,00
FORMAÇÃO:
Opção parcelado: 18 parcelas de R$ 390,00.
Alunos ELO atualmente matriculados em outros cursos de formação ou especialização, ou ex-alunos
dos mesmos cursos , ou associados adimplentes ATCs e FBTC têm 10% de desconto nas
parcelas = 18 x R$ 351,00
Dados Bancários para Taxa de Matrícula:
Bradesco (237) Agência 1971. Conta corrente 5074-1
CNPJ: 27.323.631/0001-06 Elo Psicologia e Desenvolvimento
Os pagamentos são realizados por transferência bancária até o 1º dia de cada mês, com envio do
comprovante por whatsapp, ou pelo pagseguro (pagamento recorrente no cartão de crédito).
Transferência bancária no caso de pagamentos à vista.
Inscrições e mais informações envie e-mail para dbt.elo@gmail.com ou para o whatsapp 51
996719809

INSCRIÇÕES: envie comprovante do pagamento da taxa de matrícula para o
e-mail dbt.elo@gmail.com, e no corpo do e-mail, envie seu CPF, RG, nome
completo, nome do curso que deseja. Anexado ao e-mail, envie cópia
digitalizada de: CERTIDÃO DE NASCIMENTO ou CASAMENTO, RG, CPF,
Comprovante de endereço de residência, cópia do diploma de graduação
frente e verso, e CRP ou CFM. Você receberá um e-mail de confirmação com o
contrato. Podes solicitar o contrato antecipadamente pelo mesmo e-mail se
desejar.
- Caso o aluno ainda não tenha concluído a graduação, é necessário o comprovante
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de graduação em psicologia ou atestado de provável formando. O mesmo se
aplica para médicos psiquiatras. O título de especialista oficial do MEC exige
que o aluno tenha colado grau pelo menos 1 ano antes do término do curso,
caso contrário, o certificado levará mais tempo para ser emitido.
Distribuição total de carga horária na modalidade formação:
160 h/a de conteúdo programático
Distribuição total de carga horária exclusivo para modalidade especialização:
160 h/a de conteúdo programático
128h/a de encontros com seu time de consultoria
32 h/a de supervisão em grupo
10 h/a de auxílio para times de consultoria
32 horas de treino de habilidades da DBT para terapeutas (ocorre na segunda metade de curso e as
datas serão informadas)

