
 
 
 

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS E SOCIEDADE 
 
 
             Frente ao momento desafiador em que nos encontramos, a Federação Brasileira de Terapias 
Cognitivas (FBTC) vê como premente apresentar para a sociedade e relembrar aos seus associados quais são 
os valores que a norteiam e quais são os seus compromissos para com a sociedade. A FBTC é uma entidade 
científica e sem fins lucrativos que tem por finalidade geral a divulgação, educação e pesquisa científica 
relacionadas à prática das Terapias Cognitivas e Contextuais. Além disso, os objetivos da entidade também 
são os de incentivar a pesquisa no que concerne às atividades relacionadas à área, promover o intercâmbio 
científico e cultural com profissionais de reconhecida experiência científica no Brasil e no exterior, publicar 
materiais que difundam as práticas baseadas em evidências e que visem o aumento ou aprimoramento dos 
conhecimentos supracitados e relacionados à área para profissionais e para a comunidade em geral. 
  
             Também cabe a FBTC orientar e supervisionar atividades voltadas para fins científicos, além de 
promover e/ou organizar congressos nacionais e internacionais, cursos de curta duração, "workshops" e 
palestras, eventos em geral com a participação ativa dos associados. Cabe a ela desenvolver atividades sociais 
e comunitárias que promovam o desenvolvimento da saúde mental tanto no âmbito público quanto no âmbito 
privado. Todas as atividades citadas estão alinhadas com os princípios éticos, bem como com o respeito às 
diferenças e baseada em direitos humanos fundamentais. 
  
            A FBTC acolhe ainda em seu organograma as representações estaduais das Terapias Cognitivas, 
denominadas Associações de Terapias Cognitivas (ATCs). As ATCs são importantes polos de 
desenvolvimento estadual e promovem cursos de curta duração, workshops, congressos regionais e outras 
formas de desenvolvimento profissional, além de funcionar como importante fonte de referência de 
atendimento clínico, disponibilizando a sua nominata de associados para a população local.  
 

A FBTC, bem como as ATCs, é guiada por seu Estatuto e pelos valores e missão neles expressos. 
Regem também nossa entidade os princípios dos Direitos Humanos e da Ética Profissional. Vale ressaltar que, 
neste sentido, a FBTC se posiciona definitivamente contrária e não compactua com qualquer ação, intenção 
ou discurso, de quem quer que seja, que fira tais princípios.  

 
Diante disso, a FBTC e as ATCs reiteram que acolhem em seu quadro de associados pessoas que 

representam a diversidade da sociedade onde atuam, e respeita, dentro dos valores mencionados acima, todas 
as manifestações, aceitando-as como legítimas em termos dos direitos dos cidadãos à liberdade de expressão. 
A diversidade e o respeito às diferenças sempre foi e será um dos valores muito caros para esta entidade.  

 
A FBTC e as Associações Estaduais como entidades que defendem uma área e pessoas que atuam 

nesta área não se encontram comprometidas com nenhuma ideologia política e/ou partidária específica. Cabe 
ressaltar, no entanto, que os associados possam sempre exercer este direito acima de tudo, desde que mantidos 
os preceitos dos Direitos Humanos e do Código de Ética Profissional, além dos Estatutos em vigor. A partir 
deste comunicado a FBTC espera reforçar seus compromissos e valores éticos, humanos e científicos 
especialmente diante deste momento que toda nossa sociedade enfrenta.  
 
             Cordialmente, 
 

 
Federação Brasileira de Terapias Cognitivas 


