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  Ficha 2  

Período Especial (2) 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Análise do Comportamento III Código: HP333 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(    ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  

HP337 Introdução à Análise do Comportamento 

Co-requisito: 

Não há. 

Modalidade: (  ) Presencial      

(  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Cultura e comportamento. Evolução e planejamento de práticas culturais. Agências 
controladoras do comportamento humano. 

Justificativa da proposta 
 

A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia 
do COVID-19. Atividades semanais assíncronas serão propostas a seguir. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

 
- Variáveis relevantes para a caracterização de comportamento social e práticas 
culturais 
- Evolução de práticas culturais 
- Agências controladoras do comportamento humano: governo e lei, religião, 
psicoterapia, controle econômico, educação 
- Planejamento cultural analítico-comportamental 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Habilitar os alunos a analisar variáveis comportamentais que constituem diferentes tipos 
de processos sociais e culturais. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Habilitar o aluno a: 
- Identificar as variáveis comportamentais relevantes para a caracterização de 
comportamento social e práticas culturais 
- Identificar as variáveis comportamentais relevantes para a evolução de práticas culturais 
- Identificar as variáveis comportamentais relevantes para a caracterização das agências 

controladoras do comportamento humano (governo e lei, religião, psicoterapia, controle 
econômico, educação)  

- Propor possibilidades de planejamento cultural por meio de intervenção sobre variáveis 
comportamentais relevantes. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
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A disciplina privilegiará estudos dirigidos e exercícios que facilitem o desenvolvimento 
dos comportamentos listados em seus “objetivos específicos”. Será desenvolvida 
mediante aulas e atividades assíncronas a partir do dia 03/11/2020, com término em 
27/03/2021, ocupando duas horas/aula semanais, em média.  
 
a) sistema de comunicação: Toda a comunicação com os alunos se dará via sala de aula 
da disciplina na UFPR Virtual. As aulas serão gravadas com apoio do Microsoft Teams e 
disponibilizadas em canal privado do YouTube, com link na sala da UFPR Virtual. Caso 
haja necessidade de reuniões com a turma para resolver dúvidas, serão realizadas por 
meio do Google Meet. As atividades que comprovam frequência deverão ser enviadas 
exclusivamente por meio da sala na UFPR Virtual.  
 
b) modelo de tutoria: O professor responsável desenvolverá as atividades de tutoria, 
conforme o cronograma do curso, estabelecendo contato permanente com os alunos e 
mediando as atividades discentes, colaborando com a coordenação do curso na 
avaliação dos estudantes e participando das atividades de capacitação e atualização 
promovidas pela UFPR. 
 
c) material didático para as atividades de ensino: Textos, links e outras fontes de material 
didático recomendado serão disponibilizados por meio da sala da disciplina na UFPR 
Virtual.  
 
d) infraestrutura tecnológica, científico e instrumental necessária à disciplina: Acesso 
regular à internet e e-mail pessoal.  
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: Durante a primeira semana de aulas as instruções para cada tipo de 
atividade serão disponibilizadas aos alunos. As dúvidas e dificuldades poderão ser 
resolvidas por meio de chat na UFPR Virtual, e, se necessário, por meio de reuniões 
virtuais via Google Meet. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades: O controle de frequência será 
realizado através de entrega das atividades solicitadas durante a disciplina. Será 
considerada a seguinte correspondência entre a entrega de atividades e a frequência: (1)   
entrega dos dez conjuntos de respostas às questões feitas durantes às aulas: a entrega 
de cada conjunto equivale a 2 h/a de frequência (totalizando 20 horas); a entrega do 
trabalho final equivale a 10 h/a. 
 
g) indicação do número de vagas: 40 vagas. 
  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As avaliações serão realizadas de forma remota e assíncrona. Todas as avaliações 
(atividades exigidas durante as aulas e trabalho final) deverão ser realizadas e entregues 
por escrito. Os critérios de avaliação considerarão a correção das respostas às questões 
realizadas, bem como a demonstração das habilidades descritas nos objetivos da 
disciplina. No primeiro dia de aula serão detalhados aos alunos os tipos de avaliação; o 
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calendário das atividades avaliativas, com as datas, horários e objetivos que serão 
cobrados em cada uma delas; e o sistema de aprovação.  
 
A média final será composta por duas notas: 
 
(1) A primeira nota (equivalente a 50 pontos) será calculada pela entrega das respostas 
a perguntas feitas durante aulas, até o fim de cada semana de aula. As respostas deverão 
ser enviadas por escrito pela sala da UFPR Virtual, dentro dos prazos definidos. Cada 
aluno deverá entregar dez conjuntos de respostas, a entrega de cada uma delas valendo 
5 pontos (10 x 5 = 50). Caso estejam faltando respostas, serão feitos os descontos 
proporcionais na nota. 
 
(2) A segunda nota (equivalente a 50 pontos) será proveniente da avaliação do projeto 
da disciplina (trabalho final), a ser entregue até o dia 19/03/2021. Todas as regras para 
redigir este projeto, bem como seus critérios de avaliação, serão disponibilizadas em 
documento à parte na sala da UFPR Virtual. Trata-se de um trabalho em grupo (no 
máximo quatro pessoas em cada grupo). Assim, a mesma nota valerá para todos os 
integrantes do grupo. 
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Professor da Disciplina: Alexandre Dittrich 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): aledittrich@ufpr.br; 99215-6629 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

 

 
 

Cronograma: 
 
Como todas as atividades serão assíncronas, não há necessidade de que os alunos 
reservem horários específicos para acompanhar as aulas, que serão gravadas. 
Prevê-se a distribuição da carga horária total da disciplina (30 h/a) contemplando, em 
média, 2 horas de atividades por semana, entre 03/11/2020 e 19/03 de 2021. A semana 
entre 22 e 27/03 de 2021 será reservada para os exames finais.  
 

Semana 3-6/11 9-13/11 16-20/11 23-27/11 30/11-4/12 7-11/12 14-18/12 

H/A 2 2 2 2 2 2 2 

 

Semana 19-22/1 25-29/1 1/2-5/2 8-12/2 22-26/2 1-5/3 8-12/3 

H/A 2 2 2 2 2 2 2 
 
 

Semana 15-19/3 22-27/3 

H/A 2 Exames 
finais 

 


