
GRUPO DE DOUTORES 
 

O Grupo de Doutores da FBTC foi criado em 2013 com a intenção de fomentar a troca e a colaboração 
entre os membros. Para tanto, foi constituído um fórum online de sugestões e discussão de ideias, que 
vem, desde então, nos permitindo contar com a colaboração dos nossos membros com título de Doutor 
em relação a diversos tópicos do interesse da nossa Federação.  

O foco principal do grupo é pensar conjuntamente formas de ampliar a divulgação científica na FBTC, 
melhorar suas práticas científicas e trabalhar pela aproximação das Terapias Cognitivas com a pesquisa 
nas áreas afins. Atualmente, o Grupo dos Doutores consiste em uma comissão científica da FBTC, 
responsável por discutir assuntos de cunho científico do interesse da Federação. Suas atividades 
consistem, objetivamente, em: 

• Discutir e opinar sobre as Diretrizes científicas da FBTC; 
• Submeter Simpósios para o CBTC; 
• Atuar como parecerista da RBTC; 
• Compor a Comissão Científica do CBTC, atuando como avaliadores de trabalhos submetidos, 

avaliador de pôster e coordenador de sessões, conforme solicitação do Presidente da FBTC; 
• Avaliação dos trabalhos submetidos ao Prêmio Monográfico Bernard Rangé, conforme 

solicitação do Presidente da FBTC; 
• Fomento e apoio à criação de Grupos de Trabalho na ANPEPP 
• Apoio e colaboração para a fomentar a pesquisa e a publicação científica em Terapia Cognitiva  

Para participar do Grupo dos Doutores, basta ser associado da FBTC em dia com suas anuidades e 
possuir título de Doutor.  

A participação no grupo é sempre bem-vinda, estando este sempre aberto à entrada de novos membros 
que preencham os critérios. Assim, fiquem à vontade para indicar outros colegas que preencham 
critérios, ex-alunos etc.  

A principal ferramenta de comunicação entre os Doutores é um grupo de e-mails, sendo organizadas 
reuniões presenciais pelo menos a cada edição CBTC. 

O Grupo dos Doutores pode ser contatado através do e-mail: doutoresfbtc@gmail.com. 
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