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Horário das disciplinas [2º semestre de 2019] 
 

Disciplinas 
Horários 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

08:20 às 10:00 

10:00 às 10:15 

10:15 às 11:55 

    2PAC102 
Profes. Caê 

e Jonas 
Início:07/08 

" " " 

2PAC195 
Profas. Nádia 
e Silvia Souza 
Início:22/08 

" " " 

2PAC200 
Prof. Alex 

Início:09/08 
" " " 

  

              

14:00 às 15:40 

15:40 às 15:55 

15:55 às 17:35 

      2PAC196 
Profa. Camila 
Início:08/08 

" " " 

    

LOCAL: Todas as aulas serão ministradas na sala 257 - CCB 
 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS ofertadas em 2019/2: 

2PAC116 Dissertação I (Somente para alunos do MESTRADO da Turma nova de 2019/2) 
2PAC118 Dissertação III (Somente para alunos que já fizeram Dissertação I e II) 
2PAC119 Dissertação IV (Somente para alunos que já fizeram Dissertação I, II e III) 
2PAC213 Tese I (Somente para alunos do DOUTORADO da Turma nova de 2019/2) 
 
2PAC102 Princípios da análise do comportamento (para alunos do Mestrado e Doutorado) 
EMENTA: Os conceitos de operante e respondente. Fortalecimento e extinção operante. Esquemas 
de reforço. Operações estabelecedoras. Controle de estímulos e equivalência de estímulos. 
Contingências aversivas. Introdução à análise do comportamento verbal. 
Responsáveis: Profes. Carlos E. Costa (Caê) e Jonas F. Gamba 
Número de créditos: 04 = 60 horas 
HORÁRIO: Quarta-feira, das 08h20 às 11h55 
DATA DE INÍCIO: 07/08/2019 
 
2PAC195 Metodologia e planejamento de pesquisa I 
TURMA 1000 (Somente para alunos do MESTRADO) 
TURMA 2000 (Somente para alunos do DOUTORADO) 
EMENTA: Levantamento bibliográfico e revisão da literatura. Escrita científica. Formulação do 
problema de pesquisa. Introdução à elaboração de projetos de pesquisa. Ética em pesquisa. 
Responsáveis: Profa. Nádia Kienen e Profa. Silvia Souza 
Número de créditos: 04 = 60 horas 
HORÁRIO: Quinta-feira, das 08h20 às 11h55 
DATA DE INÍCIO: 22/08/2019 
 
2PAC196 Behaviorismo radical como epistemologia da psicologia (para alunos do Mestrado e 
Doutorado) 
EMENTA: Conhecimento e explicação na ciência e no behaviorismo radical. Análise de diferentes 
modelos explicativos quanto à sua aplicabilidade ao behaviorismo: mecanismo, relação funcional, 
seleção pelas consequências. Análise do comportamento na perspectiva do pragmatismo e do 
contextualismo: o método e a visão de ser humano. Compromissos sociais no behaviorismo radical. 
Responsável: Profa. Camila Muchon 
Número de créditos: 04 = 60 horas 
HORÁRIO: Quinta-feira, das 14h00 às 17h35 
DATA DE INÍCIO: 08/08/2019 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS ofertadas em 2019/2: 

2PAC200 Ética e análise do comportamento. (A disciplina 2PAC200 é obrigatória para os 
estudantes que desejarem realizar o exame para certificação como BCBAs) - (para alunos do 
Mestrado e Doutorado) 
EMENTA: Behaviorismo radical e ética: aspectos descritivos e prescritivos, valores, sistema ético 
skinneriano. Ética na análise aplicada do comportamento. Código de ética do analista do 
comportamento. 
Responsável: Prof. Alex E. Gallo 
Número de créditos: 04 = 60 horas 
HORÁRIO: Sexta-feira, das 08h20 às 11h55 
DATA DE INÍCIO: 09/08/2019 
 
2PAC131 – Tópicos Especiais em Análise do Comportamento: prática em pesquisa (Somente 
para “Estudante Especial”), ou seja, estudante regular não deve fazer matrícula na disciplina 
2PAC131. 
EMENTA: Levantamento bibliográfico de tema de investigação. Treinamento de habilidades de 
pesquisador. 
Número de créditos: 02 = 30 horas 
Turma 1000 = Profa. Dra. Camila Muchon (Dia/Horário: à combinar com a docente da disciplina) 
Turma 2000 = Prof. Dr. Carlos E. Costa (Caê). (Dia/Horário: à combinar com o docente da disciplina) 
Turma 3000 = Profa. Dra. Nádia Kienen (Dia/Horário: à combinar com o docente da disciplina) 
Turma 4000 = Profa. Dra. Silvia C. Murari (Dia/Horário: à combinar com o docente da disciplina) 
 
DISCIPLINAS DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA: 

Os estudantes que forem fazer Estágio de Docência deverão solicitar a inclusão na 
Disciplina de Estágio de Docência, pelo PORTAL DO ESTUDANTE DE PÓS-
GRADUAÇÃO - Sistemas WEB, somente no INÍCIO do segundo semestre letivo de 
2019. 
2PAC126 Estágio de docência na graduação I - 02 créditos = 30 horas (Somente para alunos do 

Mestrado) 
2PAC177 Estágio de docência na graduação II - 02 créditos = 30 horas (Somente para alunos do 

Mestrado) 
2PAC186 Estágio de docência na graduação III - 04 créditos = 60 horas (para alunos do Mestrado e 

Doutorado) 
2PAC187 Estágio de docência na graduação IV - 04 créditos = 60 horas (para alunos do Mestrado e 

Doutorado) 

Os estudantes do MESTRADO, contemplados com Bolsa do Programa Demanda Social da 
CAPES/MEC, deverão cumprir pelo menos 6 créditos de Estágio de Docência na Graduação, sendo 
que 4 créditos serão aproveitados para as disciplinas obrigatórias e os demais créditos serão 
aproveitados para as disciplinas optativas. 

Os estudantes do DOUTORADO, contemplados com Bolsa do Programa Demanda Social da 
CAPES/MEC, deverão cumprir pelo menos 4 créditos de Estágio de Docência na Graduação que 
serão aproveitados como créditos em atividades especiais. 
 
OBS.: A ementa das disciplinas que não foram apresentadas podem ser encontradas na página do 
Programa http://www.uel.br/pos/pgac/regimentos/ 
  
 


