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18h00 - 19h00

Posso Orientá-lo?

Estudo de Caso Clínico I

Supervisora: Alice Maria de Carvalho 
Delitti - PUC-SP

Como fazer?

Estudo de Caso clínico I:

 Terapeuta Hélio José Guilhardi – 
ITCR-Campinas

Vamos Pensar Juntos
3. Anorexia: quando a cliente omite...
Terapeuta: Michele Cassiano da Silva 

- ITCR-Campinas

Debatedores: Maly Delitti – PUC-SP e
Regina Wielenska – IPqHCFMUSP - 

HU-USP

Como fazer?

Estudo de Caso clínico II:

 Terapeuta Hélio José Guilhardi – 
ITCR-Campinas

Como fiz...

A prescrição de antidepressivos: uma 
questão de interação médico-

paciente.

Franscisco Lotufo Neto - HCFM - USP

Posso Orientá-lo?

Estudo de Caso Clínico II

Supervisora: Renata Cristina Gomes 
– ITCR-Campinas

Reveja Princípios...

Fuga - Esquiva: comportamento de 
dor. 

Maria de Jesus Dutra dos Reis – 
UFSCar

Como fiz...
Uma queixa e nada mais. Estudo de 
caso clínico segundo a Terapia por 

Contingências de Reforçamento 
(TCR). 

Najara Karine Salomão Pereira - ITCR-
Campinas

Como fiz...
Um passo de cada vez: Um 

atendimento infantíl na perspectiva 
da Terapia por Contingências de 

Reforçamento (TCR).
Priscila Ribeiro Manzoli - IACEP - 
Ribeirão Preto - ITCR-Campinas

Como fiz...
Descobrindo o amor: quando o governo 

por regras é substituído pela 
sensibilidade a contingências. Um estudo 

de caso clínico segundo a Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR).
Maria Isabel de Albuquerque Cavalcanti 

Franco - ITCR-Campinas

Debatendo Controvérsias

Classificação de "Doenças Mentais": 
solução ou problema?

Dr. Isaías Pessotti - FMRP USP - 
Ribeirão Preto

Era Difícil...

Desamparo Aprendido. 

Maria Helena Hünziker – USP

Era Difícil...

"Entender o Papel do Afeto na Análise 
do Comportamento". 

Marcelo Benvenuti - USP

AT: Vamos ajudar?
Treinamento de Acompanhante 
Terapêutico para aplicação de 

procedimentos de prevenção de 
resposta com cliente portadora de 
transtorno obsessivo-compulsivo.

Tatiana Lance Duarte – ITCR-
Campinas

Como fiz...
"Síndrome do pânico": estudo de 

caso sob o enfoque da Terapia por 
Contingências de Reforçamento 

(TCR).
Luciana Martins Sanvido Ferreira - 

ITCR-Campinas

Como fiz...
Déficit de repertório social e 

dificuldades conjugais. Estudo de 
caso clínico em Terapia por 

Contingências de Reforçamento 
(TCR).

Valéria Bertoldi Peres - ITCR-
Campinas

Como fiz...
Aprendendo a manejar novas 

contingências: um estudo de caso 
clínico conduzido pela Terapia por 
Contingências de Reforçamento.

Diana Alvin Pena Canavarros - 
UNIVAG - ITCR-Campinas

Como fiz...
"Não posso!" O papel do controle 

coercitivo intenso na produção de regras 
e insensibilidade às consequências: 

Estudo de caso em Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR).

Eliana Leite Bastos - FACIII - FPJ - ITCR-
Campinas

Como fiz...
Déficit de repertório generalizado: um 

modelo de como instalar novas 
habilidades driblando a baixa 

tolerância à frustração e o excesso de 
esquivas.

Iara Araujo Miorim - ITCR-Campinas

Como fiz...

Uma queixa sexual e poucas sessões 
de Terapia por Contingências de 

Reforçamento (TCR).

Ana Paula Gouveia Denipote - ITCR-
Campinas

Como fiz...
Interação social como ferramenta para 

desenvolvimento e manutenção de 
repertório comportamental adequado. 
Um estudo de caso sob o enfoque da 

Terapia por Contingências de 
Reforçamento (TCR).

Marília Zampieri - ITCR-Campinas

Como fiz...
A orientação de pais na terapia 

infantil: as dificuldades e propostas 
de intervenção num caso clínico pela 

Terapia por Contingências de 
Reforçamento (TCR).

Thais Saglietti Meira Barros - ITCR-
Campinas

Como fiz...
O processo de independência de um 

adolescente submetido a 
contingências coercitivas manejadas 

pela mãe: um estudo em TCR.
Marisa Isabel dos Santos de Brito - 

IAAC

Que faço na primeira sessão?

Insensibilidade do terapeuta à 
problemática do cliente.

Ana Carolina Guerios Felício - ITCR-
Campinas

Que faço na primeira sessão?

Como lidar na primeira sessão com 
queixa de suicídio.

Valéria Cristina Santos Menzzano - 
ITCR-Campinas

Reveja Princípios...

Modelagem: comportamentos 
extremos. 

Ana Paula Basqueira – IAAC/FACIII

Era Difícil...

O Autoconhecimento segundo o 
Behaviorismo Radical. 

Patrícia Piazzon Queiroz – IAAC

14h30 - 15h30

Era Difícil...

Noção de Causa e Seleção pelas 
Consequências. 

Deisy das Graças de Souza – UFSCar 

Reveja Princípios...

Punição Negativa: provocando 
Desespero. 

Renata Cristina Gomes - ITCR-
Campinas

Como fiz...

Da discriminação de contingências à 
liberdade: estudo de caso em Terapia 
por Contingências de Reforçamento 

(TCR).
Camila Magnet Rotta - ITCR-

Campinas

O ensino introdutório de análise experimental 
do comportamento: vantagens e 

desvantagens do uso de dois recursos 
didáticos ? Laboratório animal e programa 

virtual

Para além do fenótipo: uma visão funcional da 
inassertividade a partir da Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR)

Emileane Costa Assis de Oliveira

Bruna Troia Pitelli

Estratégias que o dependente químico em 
recuperação utiliza em seu processo de 
reinserção social para evitar a recaída

O treinamento de habilidades sociais no 
tratamento da dependência química

Alfredo Manuel Saidneuy Junior

Vivian Miucha Moura Barbosa

Desenvolvimento de repertórios no 
atendimento em Terapia ocupacional 

utilizando a Terapia por Contingências de 
Reforçamento (TCR): um estudo de caso

Era uma vez  um comportamento 
estranho: ampliando repertório para 

construir novas histórias

Isis de Albuquerque

Marluce F. Carvalho

Descrições distorcidas com função de fuga-
esquiva da vida familiar e financeira: estudo de 

caso clínico segundo a perspectiva
da Terapia por Contingências de Reforçamento 

(TCR)

Investigação de fatores determinantes do 
sentimento de ciúme

Ana carolina Guerios Felício

Raquel M. Sartori

Treino cognitivo em crianças e adolescentes com 
sinais de desatenção e hiperatividade: Proposta 

de protocolo de intervenção neuropsicológica nos 
domínios verbal e executivo

 A solidão como produto de uma história de 
reforço arbitrário: um estudo de caso clínico 

segundo a Terapia por Contingências de 
Reforçamento (TCR)

Laís pereira khoury

Najara Karine Salomão P. Almeida

O impacto de práticas parentais no 
desenvolvimento de autoconhecimento, 

sentimentos de responsabilidade e 
comportamentos de risco em uma adolescente.

 Desenvolvimento de um repertório de 
assertividade e sensibilidade ao outro por meio 
de Terapia por Contingências de Reforçamento

Emileane Costa Assis de Oliveira

Ariene Coelho Souza

Um caso de compulsão por compras de 
acordo com a Terapia por Contingências 

de Reforçamento (TCR)

 Ensino de técnicas comportamentais 
na interação pai-bebê com síndrome 

de Down

Mariana B. A. M. das Neves

Nancy Capretz Batista da Silva

Procedimento de resolução de problemas 
aplicado ao contexto terapêutico

Queixas de desatenção e hiperatividade. 
Estudo de caso com múltiplos 

informantes.

Annie Wielewicki

Mayra Fernanda Ferreira Seraceni

Quando os aspectos que mantém o relacionamento 
entre um casal estão além do comportamento 

verbal: um estudo de caso em Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR)

Relações amorosas: aprendendo a se tornar 
sensível ao que é reforçador para o outro. Um 

estudo de caso em Terapia por Contingências de 
Reforçamento (TCR)

Jussara F. Pascualon

Fabiana Pinheiro Ramos

Transtorno de ansiedade infantil: estudo de 
caso sob a perspectiva da Terapia por 
Contingência de Reforçamento (TCR)

Descobrindo outras formas de relações 
humanas: um caso de terapia infantil 

segundo a TCR

Camila de Almeida Manrich

Christiane G. T. Pitarelo Cavalcante

coffee-break

coffee-break

Recepção e Integração
entre Participantes

Comparação de padrões comportamentais 
referidos por múltiplos informantes na 

identificação de problemas internalizantes de 
adolescentes com queixa de desatenção e 

hiperatividade.

Adolescente pouco sensível ao outro: um estudo 
de caso em Terapia por Contingências de 

Reforçamento (TCR)

Adriana de Fátima Ribeiro

Marina Colombo Amarante

Análise e manejo comportamental de 
contingências de reforçamento coercitivas e 

punitivas às quais uma criança estava exposta: 
um estudo de caso sob enfoque da Terapia por 

Contingências de Reforçamento (TCR)

Avaliação de atrasos metafonológicos e 
problemas de comportamento em crianças pré-

escolares

Mariana Silva Cecon

Laís Pereira Khoury

Déficits comportamentais produzidos por 
ausência de modelos adequados e mantidos 

por reforçamento negativo

Déficit generalizado no repertório social: 
intervenção com uma adolescente segundo o 

modelo de Terapia Por Contingências de 
Reforçamento (TCR)

Gabriela de Guzzi Bagnato

Ieda Maria Derrico

Sentimento sentido, sentimento falado: 
desenvolvimento do repertório de discriminar e 

descrever sentimento em uma criança - Estudo de 
caso em Terapia por Contingências de 

Reforçamento (TCR)

Desenvolvendo repertórios de interação social e 
de resolução de problemas por meio da Terapia 

por Contingências de Reforçamento (TCR)

Ana Elisa Teixeira Turczyn

Thais Ramos de Carvalho

Déficit no manejo do ambiente e a manutenção 
da encoprese: estudo de caso clínico em 

Terapia por Contingências de Reforçamento 
(TCR)

Virando a mesa: aquisição de repertório para 
manejo eficaz do ambiente por meio da Terapia 

por Contingências de Reforçamento (TCR)

Thaísa de Carvalho Jaoude

Cristiane Cruz

Dificuldades de discriminação de 
sentimentos e sensibilidade ao outro: 
estudo de caso sob o enfoque da TCR

Minimizando comportamentos de fuga-
esquiva em cliente com dificuldades de 

expressar sentimentos

Valéria Cristina S. Menzzano

Fernanda Ferreira Corrêa

Uma história de coerção. Estudo de caso 
em TCR

Contingências aversivas ao psicoterapeuta 
no atendimento clínico: um caso de cliente 

punitiva e pouco reforçadora

Ana Paula Verza

Izabela Zaine

Alteração de comportamento agressivo em 
criança, por meio da Terapia por 

Contingências de Reforçamento (TCR)

O caso de uma criança com déficits 
acadêmicos e de autocuidados.

Raquel Deperon

Renata de Freitas Branco
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Atividades Comunicações Orais
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