
  

CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PSICOTERAPEUTAS 
ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA/2020.2 

Curso On-line 
 

 

Informações Básicas 
 

1. Organização do Curso: Parte teórica 200 horas. Aproximadamente 18 meses; 
Parte prática 160 horas. Aproximadamente 15 meses. 

2. Programação do Curso: 

Módulos Carga Horária 
  

Fundamentos da Abordagem Centrada na Pessoa 20 
A evolução da ACP – Psicoterapia Não-Diretiva 12 
A evolução da ACP – Psicoterapia Centrada no Cliente 12 
A evolução da ACP – Psicoterapia Centrada na Pessoa 20 
A evolução da ACP – Além da Psicoterapia 10 
Estágio Atual da Prática na Abordagem Centrada na Pessoa 10 
Personalidade e Abordagem Centrada na Pessoa 12 
A psicoterapia como processo  20 
Fundamentos Filosóficos da ACP  10 
O Movimento Humanista  10 
As contribuições de Eugene Gendlin para a ACP 20 
Tópicos Especiais 24 
Elaboração de Trabalhos Científicos 10 
Estudo de Caso em Psicologia Clínica 10 
Prática em psicologia clínica (estágio) 80 
Supervisão da prática em psicologia clínica 80 
Total 360 

 
3. Duração do Curso: 20 meses (podendo ser maior em função de feriados e eventuais cancelamentos de aulas). 

4. Horário das Atividades:  
a)Grupo de estudos semanais: 1º módulo: segunda feira de 19h às 21h30min 

A partir do 2º módulo: segunda-feira de 19h30min às 21h30min. 
O modulo tópicos especiais poderá acontecer, eventualmente, aos sábados, 
presencialmente.  

b) Prática em Psicologia clínica (estágio): em dias e horários compatíveis com a disponibilidade dos 
participantes. 
Observações:  

1. A prática clínica é garantida pelo CPP. Para isso, O CPP conta com clínica social cujos objetivos são 
atender às pessoas de baixa renda e proporcionar aos participantes do Curso de Especialização a oportunidade 
de exercer a prática clínica em consonância com os princípios da Abordagem Centrada na Pessoa. 

2. O exercício da prática clínica só terá início quando o participante já estiver inscrito ou tiver 
solicitado sua inscrição no CRP. 

c) Supervisão (atividade semanal): Em dias compatíveis com a disponibilidade dos participantes e dos 
supervisores. 
Observações:  
1. Os grupos de supervisão são semanais e compostos por, no máximo, 4 alunos. 
2. Os custos com a supervisão já estão incluídos no valor do curso.  

5. Requisitos para a inscrição no curso: ser graduado em Psicologia ou estar matriculado nos dois últimos 
períodos do curso de Psicologia 

6. Requisitos para a conclusão do curso: a) ter, no mínimo, 80% de frequência às atividades de cada módulo; b) ter 
obtido, no mínimo, nota 7,0 (sete) nos trabalhos solicitados; c) ter apresentado artigo sobre tema relacionado à ACP. 

7. Pagamento: 20 parcelas de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pagas até o dia 5 de cada mês. Em virtude 
de problemas decorrentes de medidas econômicas adotadas no país, poderá ocorrer modificação no valor da 
parcela. Nesse caso, os alunos serão devidamente informados com antecedência de, pelo menos, três meses. 

8.Início do curso: previsto para 9 de novembro de 2020 
 
9 Inscrições e informações adicionais: contato@cpp-online.com.br  ou Whatsapp 21 999110612 

mailto:contato@cpp-online.com.br

