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EMENTA 

Discutir conceitos e objetivos da entrevista, assim como habilidades (entrevistar, 

empática, formular perguntas). Como receber o cliente. Trabalhar o vínculo terapêutico. 

Identificar a(s) queixa(s). Operacionalizar informações relacionadas a(s) queixa(s). A 

entrevista com criança, adolescentes, adultos e idosos.  
OBJETIVOS 

Tendo cumprido satisfatoriamente as atividades didáticas da disciplina o aluno estará apto 

a: planejar e executar uma entrevista clínica; identificar a(s) queixa(s) com criança, 

adolescente, adulto ou idosos; fazer análise funcional dos comportamentos relacionados 

a(s) queixa(s). 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

SEMANAS 
UNIDADES TEMÁTICAS 
Atividades Síncronas 

Atividades assíncronas 

1 Apresentação da disciplina  

2 

Conceitos e objetivos da entrevista 

clínica. Identificar queixas. Avaliação 

funcional. Estabelecer objetivos 

terapêuticos (objetivos de vida e 

objetivos para a sessão). 

 

3 e 4 

Habilidades de entrevistar. Vínculo 

terapêutico. O que pode ser planejado 

para a primeira sessão. Como receber o 

cliente. O que é importante informar na 

primeira sessão. 

Atividade avaliativa 

5 e 6 
Apresentação do clínico, contrato e 

estrutura dos encontros. Quais eventos 

são importantes prestar atenção. 

Atividade avaliativa  

7 
Investir na relação terapêutica. Adesão ao 

tratamento. Como ficam os valores do 

terapeuta na prática clínica? 

Atividade avaliativa  

8 
Atividade prática – Discussão de um 

vídeo de atendimento 
Atividade avaliativa 

9 
Atividade prática – Discussão de um 

vídeo de atendimento 
 

10 
Atividade prática - Técnica de “hole 

play” 
 

11 
Atividade prática - Técnica de “hole 

play” 
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12 
Atividade prática - Técnica de “hole 

play” 
 

13 
Atividade prática - Técnica de “hole 

play” 
 

14 "Feedback" e avaliação substitutiva  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas semanais: 1) síncronas, uma vez por semana com duração máxima de 110 minutos e 2) aulas 

assíncronas. A plataforma utilizada para as aulas síncronas será preferencialmente a “conferência web da 

RNP” e se houver instabilidade nesta, será utilizado o “Google Meet”.  

Todas as referências bibliográficas e outras informações sobre a disciplina estão disponíveis no link:   

https://sites.google.com/site/estagioclinicoac/ 

 

Para acessar as aulas síncronas desta disciplina utilize o link: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diogo-antonio-bloes-chagas. 
 

HORÁRIO(S) DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO E SUPORTE EXTRACLASSE 

O professor estará disponível para resolver problemas e orientar alunos imediatamente após o término das 

aulas síncronas. Realizar qualquer dessas atividades em outro horário dependerá unicamente da 

disponibilidade do professor. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas 4 atividades avaliativas. 
Estas atividades serão realizadas em dupla ou trio (a depender do número de inscritos na 
disciplina). Os alunos terão que escolher um texto da semana anterior e fazer um documento 
contendo: o(s) objetivo(s) do texto; o desenvolvimento do texto; conclusão e as implicações para 
o atendimento clínico analítico comportamental. O formato das atividades assim como o peso 
delas podem ser alterados durante a execução da disciplina. Se o aluno não conseguir a 
pontuação mínima ainda poderá fazer uma avaliação substitutiva sobre o conteúdo todo da 
disciplina. Se conseguir uma pontuação superior a qualquer uma das quatro avaliações, será 
trocada pela menor pontuação. Caso a pontuação na avaliação substitutiva seja inferior a todas 
as avaliações, não será alterada.  Importante ficar atento para os prazos de entrega destas 
atividades, pois não serão aceitas fora do prazo. 
Todos os trabalhos deverão ser entregues pelo Campus Virtual. 
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Os alunos serão orientados a acessar sites da área: 
1) https://www.itcrcampinas.com/  

2) https://www.paradigmaac.org/ 

3) https://www.comportese.com/ 

4) https://ibac.com.br/ 
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