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Olá!

Que bom que se interessou pelos Workshops de 
2021 com Maria Celeste Airaldi!

Preparei este material para te passar todas as 
informações.

Mas, qualquer dúvida, estou à disposição! 

A gente se vê no evento!

Até lá! 

Márcia Verônica de Paiva Machado

trec.rj@gmail.com



Maria Celeste 
Airaldi

Psicóloga, Supervisora do 
Albert Ellis Institute, NY

• Diretora do Sensorium, centro especializado em psicologia, afiliado ao Albert Ellis Institute of 
New York no Paraguai, onde também atua como psicoterapeuta e avaliador, com mais de 13 anos
de experiência.
• Psicóloga Clínica da Universidade Católica "Nossa Senhora da Assunção", graduado com um 
Diploma de Honra. Ele completou uma pós-graduação em Técnicas Cognitivas
• Efetivo em Psicopatologia na Universidade Favaloro (Buenos Aires, 2008) e Pós-graduação em
Terapia Cognitivo-Comportamental com Crianças e Adolescentes no
• Universidade de Flores (Buenos Aires, 2009).
• Especialista em Terapia Racional Emotiva e Cognitiva Comportamental pelo Instituto Albert Ellis 
de Nova York, instituição da qual é Associate Professional e supervisora   certificada (nível II),
• além de ser responsável pelas certificações em espanhol emitidas no instituto de Nova York.
• Especialista em Didática Universitária pela National University of the East e doutoranda em
Psicologia pela Universidade de Palermo.
• Vencedor da boca (bolsista de 2011) no Beck Institute na Filadélfia, onde atuou um 
treinamento em terapia cognitivo-comportamental para transtornos depressivos e de ansiedade, 
com o
• Dr. Aaron T. Beck e Dra. Judith Beck.
• Ele leciona na Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, além de dar aulas em pós-
graduação em diversas instituições no Paraguai e no exterior. Ela é autora de vários capítulos e 
artigos
• em tópicos relacionados a TREC e CBT em espanhol, português e inglês.
• Ministrou cursos e conferências no Paraguai, Argentina, Equador, Colômbia, Panamá, Peru, 
Estados Estados Unidos, República Dominicana, Porto Rico, Brasil, Chile, El Salvador, México, 
Espanha, Alemanha e
• Romênia.
• Ela é a atual vice-presidente da Associação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e 
Comportamental (ALAPCCO), para a gestão 2019-2022.
• Ele é membro da American Psychological Association (APA), da Association for Behavioral and 
Terapias Cognitivas (ABCT) e a Academia Paraguaia de Psicologia Cognitivo-Comportamental
• (APPCC), associação da qual é atualmente tesoureira (2018-2021).

3A professora é fluente em Português.



Público-Alvo e 
Pré-requisitos

• Profissionais ou Estudantes em fase de 
conclusão das áreas:

• Psicólogos,
• Psiquiatras,
• Psicopedagogos.
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Modalidade

• Online
• Ao Vivo
• Plataforma: Zoom ou Webinarjam



TERAPIA RACIONAL EMOTIVA 
E COMPORTAMENTAL PARA 
MANEJO DA RAIVA E 
AGRESSIVIDADE

• Data: 06 de março de 2021
• Horário: 8h30 as 13h

• Treinamento online teórico-prático

• A raiva é uma das emoções mais prevalentes na
clínica de psicoterapia, mas curiosamente, é a 
menos abordada em psicopatologia e psicoterapia. 

• Na verdade, é uma das menos estudadas, mas 
não porque é pouco expressada.

• Tendo essa discrepância entre a demanda clínica e 
a formação disponível sobre o assunto, 
organizamos esta atividade acadêmica.

• Neste treinamento TREC online para lidar com os
problemas de raiva e agressividade, teoria e prática
serão fundidas, com exemplos de casos e vários
recursos clínicos empiricamente validados, que 
podem ser usados   no consultório com clientes que 
apresentam este problema.



• - Rever os fundamentos teóricos e práticos 
do modelo ABC do TREC.

• - Conceituar raiva a partir do modelo TREC.
• - Identificar, debater e reestruturar crenças 

irracionais frequentes em casos de raiva.
• - Aprender recursos clínicos para lidar com 

pacientes que apresentam raiva e 
agressividade.

• - Receber atualizações profissionais sobre o 
conhecimento baseado em evidências 
científicas.

• - Princípios e conceitos básicos do TREC. O 
modelo ABC e a teoria da perturbação 
emocional.

• - Conceitualização da raiva, a partir do 
TREC. Raiva Vs Irritação.

• - O modelo ABC nos problemas de raiva e 
agressividade.

• - Avaliação clínica e psicométrica.
• - Objetivos do tratamento.
• - Estratégias clínicas eficazes e recursos em 

TREC e TCC para o gerenciamento da raiva e 
agressividade.

• - Considerações fundamentais em pacientes 
com tendências agressivas. O que não fazer.

OBJETIVOS

PROGRAMA



TERAPIA RACIONAL EMOTIVA E 
COMPORTAMENTAL PARA 
TRANSTORNOS DE 
PERSONALIDADE

• Data: 14 de Agosto de 2021
• Horário: 8h as 13h

• Treinamento online teórico-prático
• Recomendamos conhecimento de 

TREC para melhor aproveitamento.

• Os transtornos de personalidade 
geralmente são vistos como um 
diagnóstico pejorativo pelos 
terapeutas, no sentido de que a sua 
presença, complica a abordagem 
terapêutica de outros transtornos. 
Mas esta consideração se deve, em 
parte, a uma falta de entendimento 
do que estes transtornos implicam. 
Considerando que a sua prevalência 
é muito alta, é importante que os 
psicoterapeutas conheçam recursos 
úteis para a sua abordagem. Neste 
workshop virtual de TREC para os 
transtornos de personalidade será 
apresentada a conceitualização dos 
TP a partir da TREC assim como as 
crenças irracionais mais frequentes 
nestes casos. Adicionalmente, serão 
apresentados recursos clínicos 
empiricamente validados que 
podem ser utilizados no consultório 
com clientes que apresentam esta 
problemática.



OBJETIVOS

PROGRAMA

• Conceitualizar os transtornos de personalidade a 
partir da TREC. 

• Identificar, debater e reestruturar crenças irracionais 
frequentes em casos de TP.

• Aprender recursos clínicos para abordar casos de TP.
• Adotar aspectos importantes no vínculos terapêutico 

com clientes com TP.
• Distinguir praticas eficazes e ineficazes na abordagem 

dos TP. 

• Transtornos de personalidade.
• Breve revisão de critérios diagnósticos e avaliação
• Princípios básicos da TREC e modelo ABC
• Visão da TREC sobre os TP
• Crenças irracionais mais frequentes nos 
• Objetivos de tratamento em pacientes com TP
• Adaptação e considerações no modelo ABC em casos 

de TP
• Técnicas e estratégias de tratamento em casos de TP
• O que fazer (e não fazer) no atendimento de 

pacientes com TP
• Considerações sobre o vínculo terapêutico em 

pacientes com TP



Investimento

Inscrição

Pagamento Itaú 341
Agência 0706
Conta corrente 12021-9
CNPJ 29776922/000177

Razão social : Márcia Verônica de Paiva Machado clínica de psicologia Eireli
PIX: CNPJ 29776922000177

Favor enviar o comprovante para trec.rj@gmail.com

Evento Valor por participante

1 workshop 
(manejo da raiva)

R$ 300,00

1 workshop 
(transtorno de personalidade)

R$ 300,00

2 workshops 
(manejo da raiva + transtorno de personalidade)

R$ 500,00 

Inscrição em grupo WS manejo raiva
(mínimo 5 participantes)

R$ 250,00

Inscrição em grupo WS Transtorno Personalidade
(mínimo 5 participantes)

R$ 250,00

https://forms.gle/MaJgjR1mzApjhtVr8



Quer mais informações? 
Ainda tem dúvida? 
Fale com a gente!

trec.rj@gmail.com
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