
Certificação
Internacional

em TREC e TCC pelo
Albert Ellis Institute, NY 

no Rio de Janeiro

www.trecrj.com Únicas turmas no Brasil em 2020



Você sabia???

Até 2019, mais de 15.000 terapeutas já foram
certificados no Nível Inicial (Primary)  ao longo do mundo, 
o que demonstra a qualidade do treinamento.

Fonte: albertellis.org
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Você
sabia???

No Rio de Janeiro, já foram

realizadas 4 turmas de 

Certificações desde 2018.
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Eu sou Márcia Verônica, 
sou psicóloga e responsável pela TRECRJ.

Preparei esse material pra você tirar suas 
dúvidas sobre a

Certificação Internacional em TREC e TCC 
pelo Albert Ellis Institute, NY.

Qualquer dúvida, estou à disposição! 
:)

Até breve! 

Márcia Machado
trec.rj@gmail.com

certifica



Por que fazer a 
Certificação
TREC e TCC?







E mais!!!!

• Durante as práticas supervisionadas (que serão
orientadas pelas supervisoras), cada participante terá a
oportunidade de aplicar a sequência do procedimento
de avaliação da TREC, ocupando o papel de terapeuta
em oportunidades, e dispondo de um tempo aproximado
de 12 a 15 minutos em cada prática. Em seguida,
receberá feedback dos supervisores na frente dos outros
participantes.

• Esta é a única formação que oferece desde o nível
inicial/primary, a oportunidade de você aprimorar suas
habilidades.



Você sabe quem foi 
Albert Ellis?

• Dr. Albert Ellis, foi considerado um dos psicoterapeutas mais 
influentes da história. Faleceu aos 93 anos, deixando mais de 
80 livros. Em uma pesquisa realizada em 1982 entre 
aproximadamente 800 psicólogos clínicos americanos, foi 
considerado ainda mais influente no campo do que Sigmund 
Freud, e em 2007, Psychology Today descreveu-o como o 
"maior psicólogo vivo".

• Insatisfeito com os resultados oferecidos pela tradicional 
prática psicanalítica, observou que, o fato de seus pacientes 
serem capazes de se tornarem conscientes de seus 
problemas não fazia com que seus comportamentos 
mudassem.

• Na década de 1950, Ellis começou a experimentar outros 
tipos de psicoterapia e foi fortemente influenciado por filósofos 
e psicólogos, bem como o trabalho dos terapeutas 
comportamentais. A partir daí, ele desenvolveu uma 
abordagem orientada para a ação e a psicoterapia projetada 
para produzir resultados, ajudando os pacientes a gerenciar 
suas emoções, cognições e comportamentos.
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O que é a TREC?
Terapia Racional-Emotiva 
Comportamental

• A TREC é eficaz no tratamento de questões ligadas a 
depressão, ansiedade, raiva, perfeccionismo, 
trabalhando com o cliente questões de aceitação 
incondicional, tolerância a frustração e uma nova 
filosofia de vida preferencial.

• Acredita que uma postura mais flexível, tolerante e 
racional, que os ajude a alcançarem seus objetivos 
pessoais, pode ser alcançada através da flexibilização 
de crenças irracionais, disfuncionais e padrões de 
pensamentos distorcidos, entendidas como a origem 
do sofrimento mental.

• Ellis sugeriu que as pessoas erroneamente culpam 
eventos externos para a infelicidade. Defende que é a 
nossa interpretação de tais eventos que realmente 
causa nosso sofrimento psíquico, assim, Ellis 
desenvolveu o que ele se referiu como o modelo ABC.
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10 Diferenciais da TREC

1.Considera as crenças rígidas 
como o núcleo da perturbação 
psicológica e a flexibilidade 
como favorecedora da saúde 
psicológica.

2.Diferencia emoções negativas 
não saudáveis (disfuncionais) 
e emoções negativas 
saudáveis (funcionais). Por 
exemplo, a depressão 
(emoção negativa não 
saudável) distingue-se da 
tristeza (emoção negativa 
saudável) e não apenas em 
sua intensidade.

3.Tem uma posição única em 
relação ao valor dos seres 
humanos e promove a auto-
aceitação incondicional 
(considerando a autoestima 
como um conceito errado)

4.Se preocupa - e aborda -
emoções secundárias ou 
meta-emoções, como por 
exemplo, sentir vergonha de 
ter sentido e agido com raiva.

5.Considera o enquadre ABC 
como o recurso para entender 
as perturbações psicológicas, 
com base na mediação 
cognitiva.

6.Adota uma abordagem 
flexível na formulação de 
casos, utilizando-a para 
orientar intervenções, 
particularmente em casos 
complexos, sem considerá-la 
absolutamente necessária 
para o processo terapêutico.

7.Possui uma acentuada 
abordagem psico-educativa.

8.Sugere uma sequência de 
tratamento dos problemas dos 
pacientes, tratados idealmente 
na seguinte ordem: (1) distúrbio, 
(2) insatisfação e (3) déficit.

9.Propõe que as crenças 
nucleares irracionais dos 
pacientes sejam identificadas e 
abordadas desde o início do 
tratamento.

10.Sugere o uso de vários estilos 
e recursos terapêuticos, 
incluindo estratégias cognitivas, 
emocionais e comportamentais.
BÔNUS: Tem uma visão realista 
do mundo, adversidades e 
frustrações, sendo ideal para os 
casos onde as circunstâncias 
não podem ser mudadas, por 
exemplo, doenças crônicas e 
perdas.11



Vantagens de realizar 
a Certificação no Brasil

Além de você...

• receber o mesmo conteúdo do curso no Albert Ellis de NY;

• passar pelos mesmos critérios do curso no Albert Ellis de NY;

• Ser treinado e supervisionado por profissionais que ministram estes 
mesmos cursos no Albert Ellis Institute de NY (em espanhol).

Você vai ter...

Curso e Avaliação totalmente em Português

Material de Leitura Prévia em Português

Apostila com Slides do Curso em Português
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Vagas Limitadas

Quórum mínimo: 12 participantes
Quórum máximo: 18 participantes

Mas por que?
Para melhor aproveitamento das práticas supervisionadas, cada 

supervisor orienta um grupo de 6 a 9 alunos. 

Estes são os números definidos pelo Instituto, válido no mundo todo.



▪Emitido pela Sensorium, Centro 
Afiliado do Instituto Albert 
Ellis, no Paraguai.
▪Emitido para todos os 
participantes que assistirem a 
100% da carga horária.
▪Entregue no último dia do 
curso.
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Os Certificados

▪Emitido pelo Albert Ellis 
Institute, NY.
▪Para os alunos que atingirem os 
requisitos de aprovação na prova 
teórica e práticas.
▪Entregue ao aluno via correios 
em torno de 90 dias após a 
confirmação da aprovação.



Requisitos para 
aprovação

A participação e assistência ao
curso não garantem a certificação
pelo Albert Ellis Institute. Para ser 
aprovado e receber o certificado, é 

necessário ter:

• rendimento mínimo de 70% na
prova escrita, uma qualificação

mínima de 3.5 (numa escala de 1 a 
5) nas práticas supervisionadas e;

• a assistência ao 100% das horas o 
treinamento.



Maria Celeste Airaldi
Psicóloga, Supervisora do Albert 

Ellis Institute, NY

• Diretora da Sensorium, centro especializado em Psicologia, afiliado ao The 
Albert Ellis Institute de NY no Paraguai, donde também atua como
psicoterapeuta e avaliadora, com mais de 12 anos de experiência. Licenciada
em Psicologia Clínica pela Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” (2005), graduada com Diploma de Honra. Realizou uma pos-
graduação em Técnicas Cognitivas Efetivas em Psicopatologia na Universidad 
Favaloro (Buenos Aires, 2008) e uma pós-graduação em Terapia Cognitiva
Comportamental com Crianças e Adolescentes na Universidad de Flores 
(Buenos Aires, 2009). É especialista em Terapia Racional Emotiva e Cognitiva
Comportamental pelo The Albert Ellis Institute de Nova York, instituição da 
qual é professional associada e supervisora certificada, além de estar a cargo 
das certificações em espanhol ministradas no instituto em Nova York. É 
especialista em Didática Universitária pela Universidad Nacional del Este 
(Ciudad del Este, 2010) e atualmente é doutorando em Psicologia na
Universidad de Palermo, de Buenos Aires. Ganhou por mérito um treinamento
(scholarship winner 2011) no Beck Institute de Philadelphia, onde realizou um 
treinamento em terapia cognitiva comportamental para os transtornos
depressivos e ansiosos, com o Dr. Aaron T. Beck e a Dra. Judith Beck. É 
professora da Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, e ministra
aulas de pós- graduação em várias instituições no Paraguai e no exterior, 
incluindo o Brasil. É autora de vários capítulos e artigos sobre temas vinculados
à TREC e a TCC em espanhol, português e inglês. Ministrou cursos e 
conferências no Paraguai, Argentina, Equador, Colômbia, Panamá, Peru, 
Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Chile, El Salvador, 
México, Espanha, Alemanha e Romênia. É a atual vice-presidente da Federação
Latino-americana de Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais (ALAPCCO), 
para gestão 2019-2022. É membro da American Psychological Association 
(APA), Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT) e da 
Academia Paraguaya de Psicología Cognitivo Conductual (APPCC), associação
na qual é atualmente tesoureira (2018-2021).
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A professora é fluente em Português.



Natalia Ferrero
Psicóloga e Supervisora do 

Albert Ellis Institute, NY
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• Psicóloga pela Universidade de Lima. Terapeuta certificada em
TCC pelo Beck Institute (Philadelphia). Pós-graduação em Terapia
Cognitiva Comportamental com crianças e adultos. Terapeuta
associada e supervisora certificada pelo Albert Ellis Institute (New 
York). Membro do Editorial Board do Journal for Rational Emotive 
& Cognitive Behavioral Therapy. Foi convocada após a morto de 
Albert Ellis (em noviembre de 2007) para participar do grupo de 
trabalho que definiría o futuro da TREC e do Albert Ellis Institute.

• Ministrou cursos e conferências na Argentina, Costa Rica, 
Equador, México, Estados Unidos, Paraguai e Perú, além de 
capacitar e supervisionar psicoterapeutas em formação na cidade
de Lima. É supervisora da equipe de psicólogos da oficina de 
Orientação ao Estudante da Pontificia Universidade Católica do 
Peru. Foi a responsável de elaborar o currículo inicial da carreira de 
Psicología da Universidade Privada do Norte no Perú é faz parte do 
Comité Consultivo da carreira de Psicología desta universidade.

• Diretora do Centro Psicotrec de Lima, que é um centro de TCC e 
TREC, afiliado ao Albert Ellis Institute. Alí, combina seu trabalho
como psicoterapeuta e supervisora, além de dar aulas e coordenar
as atividades do centro.

Nas aulas da professora Natalia, há tradução 
consecutiva de espanhol para português.



Público-Alvo e 
Pré-requisitos

• Profissionais ou Estudantes em 
fase de conclusão das áreas:
• Psicólogos,
• Psiquiatras,
• Psicopedagogos.

• Recomenda-se conhecimento 
prévio de TCC - Terapia Cognitivo 
Comportamental.

• NOTA: Para o nível avançado é 
pré-requisito ter sido aprovado 
no nível inicial.
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▪Introdução ao Modelo TREC de Albert 
Ellis. 
▪Princípios fundamentais da TREC. 
Racionalidade e irracionalidade.  Modelo 
ABC 
▪Estratégias de avaliação e diagnóstico.  
▪Estratégias e Estilos de Debate. 
▪Recursos terapêuticos: cognitivos, 
emotivos e comportamentais.
▪Componentes de uma sessão TREC. 
Sequência. Tarefas entre sessões.
▪Conceitualização TREC dos problemas 
emocionais. 
▪Conceitualização da Raiva, Inveja, 
Ciúmes, Mágoa, Ansiedade, Depressão, 
Culpa, Vergonha.
▪Aprendendo dos erros mais comuns na 
prática da TREC.
▪Práticas Supervisionadas
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Programa
Nível Inicial (Primary)
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Material oferecido

• Antes do curso

• O aluno recebe material digital 
de leitura prévia.

• Durante o curso

• O aluno recebe a apostila
impressa com todos os slides 
utilizados em sala e anexos de 
apoio.
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Para você
que não é do 
Rio, algumas
sugestões de 

hoteis
próximos ao

curso

• Villa 25 Hostel & Suites
• R. Gago Coutinho, 25 - Laranjeiras

• Telefone: (21) 3596-2069

• Scorial Rio Hotel
• R. Bento Lisboa, 155 – Flamengo

• Telefone: (21) 3147-9100

• Imperial Hotel Flamengo
• R. do Catete, 186 - Catete,
• Telefone: (21) 2112-6000

• Windsor Florida
• R. Ferreira Viana, 81 - Flamengo

• Telefone: (21) 2195-6800

• Hotel Regina
• R. Ferreira Viana, 29 - Flamengo

• Telefone: (21) 3289-9999
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• A organização do curso não se responsabiliza pela hospedagem. Indicações por proximidade. 
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Video Explicativo 
sobre a Certificação

Clique no botão para assistir

https://www.youtube.com/watch?v=0VKgnTsdddY


E então?

Quer garantir logo sua vaga?

Basta clicar no próximo slide

Quer mais informações? 

Ainda tem dúvida? 

Fale com a gente!

trec.rj@gmail.com
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mailto:trec.rj@gmail.com


Clique no link abaixo e 
preencha o formulário:

http://bit.ly/certificacaotrec
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Garanta sua Inscrição

http://bit.ly/certificacaotrec
http://bit.ly/certificacaotrec


Até breve

/ trecrj

/trecrj

trecrj.com

http://www.instagram.com/trecrj
http://www.facebook.com/trecrj

