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Olá!

• Ficamos muito feliz com seu interesse em saber 
mais sobre Terapia Racional-Emotiva 
Comportamental.

• Nesta breve apresentação você encontra as 
informações que nos solicitam com mais 
frequência.

• Mas se ao final você ainda tiver dúvidas, pode falar 
com a gente! 



Ao final dos 
encontros você
será capaz de:

Aplicar o modelo ABC-DEF, identificando seus elementos;

Realizar psicoeducção do modelo ABC;

Realizar Psicoeducação emocional no modelo TREC;

Debater com seus clientes suas crenças irracionais;

Estabelecer objetivos de sessão;

Diferenciar entre emoções negativas saudáveis e não saudáveis

Estabelecer tarefas entre sessões.



Facilitadora

• Márcia Verônica de Paiva Machado (CRP 05/35863)

• Psicologia – PUC-Rio

• Mestre em Gestão empresarial – FGV/Ebape

• Especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental

• Especialização em TCC para Infância e Adolescência

• Terapeuta Certificada pelo Albert Ellis Institute

• Módulo: Inicial, Avançado; Infância e Adolescência

• Responsável pela TREC RJ



Conteúdo

• Introdução à TREC,

• Teoria da perturbação emocional;

• Modelo ABC-DE e seus elementos.

• Emoções negativas saudáveis e não saudáveis;

• Tipos e estilos de debate;

• Objetivos de sessão;

• Importância das tarefas entre sessões.

• Aplicação do modelo em casos clínicos apresentados pelos participantes;

• Material de apoio para leitura prévia de cada encontro.



Formato
• Serão 16 encontros online

• Duração por encontro: 2 horas cada 

• Duração total: 32 horas.



Quando vão ser os 
encontros?

• Encontros semanais: 

4ª feira de 11h as 12h45

Ou

4ª feira de 19h15 as 21h00

• Previsão de início:

03/fevereiro/2021



Vagas limitadas

• Quórum mínimo: 10

• Estudantes ou Profissionais de:
• Psicologia

• Psiquiatria

Recomendado: Conhecimento do 
modelo cognitivo em TCC

Público-Alvo:



Bibliografia 
utilizada



Investimento

• Pagamento à vista: 
• R$ 1.600,00

• Cartão de crédito
• em até 12 x R$ 182,00 (total: R$ 2.184,00)

• Transferência bancária (PIX ou TED) 
• em até 4 x R$ 450,00 (R$ 1.800,00)



Ficha de inscrição,
Orientação para pagamento e
Dúvidas em geral

@stellapereira

stella.pereiira@hotmail.com
(pereira com dois is)

mailto:stella.pereiira@hotmail.com
mailto:stella.pereiira@hotmail.com


Estamos à disposição !

Terapia Racional-Emotiva Comportamental no Rio de Janeiro

• Instagram.com/trecrj - @trecrj

• Facebook.com/trecrj - #trecrj

• Youtube.com/trecrj

• www.trecrj.com


