
RESULTADOS 

WORKSHOP INTERNACIONAL E II JoTCC 

 

O Workshop Internacional da FBTC e a II Jornada de Terapias Cognitivo-

Comportamentais do Interior de São Paulo foram organizados pelo Laboratório de 

Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental – LaPICC e pela Federação 

Brasileira de Terapias Cognitivas - FBTC, sob a coordenação da Professora Doutora 

Carmem Beatriz Neufeld com a colaboração ativa da colaboradora Dra. Ana Irene 

Fonseca Mendes e das pós-graduandas Priscila de Camargo Palma, Patrícia Cavalari 

Nardi, Caroline da Cruz Pavan, Jaqueline Pereira Dias, Carolina Prates Ferreira Rossetto 

e Marcella Cassiano. Os eventos foram realizados em Ribeirão Preto, sendo o primeiro 

no Centro de Eventos do Hotel Stream Palace e o segundo na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, nos dias 23 a 26 de maio de 2012. 

Os eventos tiveram por objetivo dar continuidade às ações do LaPICC e da FBTC 

dirigidas ao público externo, incorporando a região de Ribeirão Preto aos principais 

polos de produção e difusão de conhecimento científico em Terapias Cognitivo-

Comportamentais. Foi igualmente objetivo dos eventos buscar a ampliação das áreas 

de pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.  

Os eventos contaram com apoio dos seguintes parceiros: FFCLRP, DP, PPGP, 

FAPESP, Editora Artmed, Banco do Brasil, Pousada Santa Rita e a Fundação de Apoio as 

Ciências. Estes apoiadores foram fundamentais no provimento dos recursos para a 

promoção do evento. Os mesmos foram divulgados principalmente em universidades 

de todo o Estado de São Paulo que ministrassem o curso de Psicologia, além das 



universidades do sul de Minas Gerais e do Estado do Paraná. Além desta, foi realizada 

divulgação via mailing da coordenadora do laboratório e via mailing da FBTC. 

A divulgação parece ter alcançado os objetivos, uma vez que os resultados 

foram além dos esperados inicialmente pelos idealizadores dos eventos. Foram 

recebidas inscrições de 14 Estados brasileiros, sendo eles além de SP, PR e MG, os 

Estados do RS, RJ, MS, SC, PE, RO, MT, BA, DF, MA, SE, reunindo 260 participantes. 

Mais de 40 instituições diferentes foram representadas por mais de 60 pesquisadores 

e profissionais, mais de 50 pós-graduandos, e mais de 130 graduandos.  

No que tange à programação do evento inicialmente ocorreu o Workshop 

Internacional com Donna Sudak intitulado “Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e 

Terapia Comportamental Dialética (TCD) para circunstâncias clínicas desafiadoras”, 

que ainda contou com uma Assembleia Geral Extraordinária da FBTC para discussão e 

aprovação do novo Estatuto da associação. Na II JoTCC foram oferecidas 1 conferência 

internacional, 5 simpósios, 3 sessões especiais Como eu faço, 1 sessão especial TCC: 

ciência & arte, 15 mesas redondas, 5 sessões de Comunicações orais e 32 Painéis, 2 

sessões de lançamentos de livros e autógrafos, distribuídos em uma intensa 

programação científica. A programação e sua diversidade de temas parece ter sido o 

ponto alto dos eventos, uma vez que a mesma mereceu destaque na avaliação feita 

pelos participantes. 

Ao final dos eventos foi solicitado aos participantes que preenchessem uma 

avaliação, conforme os seguintes quesitos: Organização; Instalações; Escolha dos 

Temas; Apresentações; Convidados. Foi solicitado aos participantes que classificassem 

os quesitos acima de 1 a 5, sendo 1= insatisfatório, 2 = regular, 3 = bom, 4 = muito bom 

e 5 = excelente.  



Responderam à avaliação 180 participantes (N=260), que representam 69,23% 

dos inscritos nos eventos. Os resultados atribuídos pelos participantes podem ser 

visualizados na Figura 1 abaixo. 

 

Figura 1: Médias e Desvios Padrão da avaliação atribuída pelos participantes a cada um 
dos quesitos avaliados. 

 

 

Os resultados alcançados surpreendem e ao mesmo tempo motivam para 

darmos continuidade em direção a divulgar a área das Terapias Cognitivo-

Comportamentais cada vez mais. 
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