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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: DESENVOLVIMENTO INFANTIL E INTERAÇÕES 

FAMILIARES: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 
Código: HP 377 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual        (X) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 2  
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
O desenvolvimento humano. O papel da aprendizagem no desenvolvimento humano e 
nos padrões de interação familiar. Estilos e práticas educativas parentais na visão da 
Análise do Comportamento. Interações antissociais. Programa de orientação familiar.  
 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 
 

A presente disciplina teórica será ofertada durante Período Especial II devido à pandemia 
do COVID-19 e considerando a Res. 65/20 do CEPE. Atividades semanais síncronas 
serão propostas a seguir. 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

 
Para esta disciplina, os seguintes tópicos serão trabalhados: 
1 - Desenvolvimento da criança sob a ótica da AC. 
2 - Práticas e estilos parentais e seus efeitos. 
3 - Análise funcional da interação entre pais e filhos. 
4 - Modelos de programas de intervenção para pais. 
5 - Aspectos importantes para o desenvolvimento de programas para pais (estratégias 
utilizadas, habilidades do facilitador). 
6 - Orientação de pais: o quê orientar? 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Conhecer e refletir sobre as contribuições da Análise do Comportamento para a análise 
do desenvolvimento da criança e das relações familiares, assim como identificar aspectos 
relevantes e necessários para a elaboração de uma intervenção de orientação parental. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1 - Conhecer e refletir sobre as contribuições da Análise do Comportamento acerca do 
desenvolvimento infantil. 
2 - Identificar práticas e estilos parentais e seus efeitos sobre o desenvolvimento da 
criança. 
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3 - Identificar padrões coercitivos intra-familiares que podem produzir interações e 
comportamentos antissociais. 
4 - Elaborar análise funcional de comportamentos de pais e filhos em interação, 
identificando os efeitos mútuos do comportamento de um sobre o outro. 
5 - Conhecer diferentes modelos de programas de intervenção parental. 
6 - Conhecer as diferentes estratégias que podem ser utilizadas em intervenções 
parentais, bem como as habilidades do facilitador necessárias para estabelecer bom 
vínculo com os pais. Identificar em seu próprio repertório (como facilitador) quais os 
comportamentos que podem favorecer o vínculo com os pais e quais comportamentos 
precisam ser melhor desenvolvidos. 
7 – Conhecer temas relevantes sobre educação de filhos que costumam ser trabalhados 
em intervenções parentais. Elaborar exemplos ilustrativos para cada tema. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
do dia 6 de novembro de 2020, e término em 26 de março de 2021. A disciplina não prevê 
atividades assíncronas.  
 
a) sistema de comunicação: serão disponibilizados os e-mails para contatar a professora 
e os monitores da disciplina. Será utilizada a plataforma da UFPR Virtual para 
disponibilizar todo o material da disciplina (textos, slides, aulas gravadas, orientações 
para atividades avaliativas). E para as aulas semanais (atividades síncronas) será 
utilizada a plataforma Teams. As atividades síncronas serão gravadas, e serão de acesso 
exclusivo aos alunos matriculados. 
 
b) modelo de tutoria: a professora realizará atividades síncronas de aula, discussão e 
debate. Monitores realizarão o acompanhamento dos alunos em horários de 
disponibilidade para responder a dúvidas sobre os textos recomendados, sobre as 
atividades ou conteúdo da disciplina.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: Os textos, materiais complementares 
das aulas (como slides), vídeos e orientações para atividades e avaliações serão 
disponibilizados na plataforma UFPR Virtual. 
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar 
esta disciplina é necessário acesso a plataforma UFPR Virtual e Teams. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: durante a primeira semana de aulas, todas as dúvidas e dificuldades dos 
alunos em relação às plataformas utilizadas poderão ser resolvidas através de contato 
por e-mail com a professora ou monitores, durante o chat da turma com o monitor e em 
horários previamente agendados de encontros virtuais. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência será 
realizado através da realização de atividades semanais (que serão disponibilizadas 
semanalmente na plataforma UFPR Virtual).  
 
g) indicação do número de vagas:  30 vagas 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita a partir da realização de dois trabalhos: 
 
Trabalho 1: realizado individualmente ou em duplas, valendo 10 pontos, a ser entregue 
até dia 18/12. Consistirá em análise de filme (instruções detalhadas serão 
disponibilizadas). 
 
Trabalho 2: realizado individualmente ou em duplas, valendo 10 pontos, a ser entregue 
até dia 19/03. Consistirá na elaboração de uma proposta de intervenção parental 
(instruções detalhadas serão disponibilizadas). 
 
Nota final: Trabalho 1 + Trabalho 2 / 2 
 
Nota extra: Os/as alunos/as que realizarem todas as atividades semanais (que serão 
disponibilizadas para registro da frequência) ganharão um ponto extra na sua média 
final. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

FONSECA, R.P.; PACHECO, J.T.B. Análise funcional do comportamento na avaliação e 
terapia com crianças. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 
12 (1-2), 2010. 

 

EMIDIO, L.A.S.; RIBEIRO, M.R.; de-FARIAS, A.K.C.R. Terapia infantil e treino de pais 
em um caso de agressividade. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e 
Cognitiva, 11 (2), 366-385, 2009. 
 
SALVADOR, A.P.V. Intervenção em grupo com famílias na escola: foco nas queixas 
escolares dos filhos. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2012. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
BOCHI, A.; FRIEDRICH, D.; PACHECO, J.T.B. Revisão Sistemática de Estudos sobre 
Programas de Treinamento Parental. Temas em Psicologia, 24 (2), pp. 549-563, 2016. 
 
BOLSONI-SILVA, A.T.; SILVEIRA, F.F.; MARTURANO, E.M. Promovendo habilidades 
sociais educativas parentais na prevenção de problemas de comportamento. Revista 
Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 10 (2), 2008. 
 
GEHM, T.P. Reflexões sobre o estudo do desenvolvimento na perspectiva da 
análise do comportamento. Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, 
2013. 
 
WEBER, L.N.D.; BRANDENBURG, O.J.; SALVADOR, A.P.V. Programa de Qualidade na 
Interação Familiar (PQIF): Orientação e treinamento para pais. Psico, 37 (2), p. 139-149, 
2006. 
 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-5545&lng=pt&nrm=iso
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WEBER, L.N.D. A evolução das relações parentais: uma abordagem etológica. 
Psicologia Argumento, 22 (38), p.19-26, 2004. 
 

 

Professor da Disciplina: Ana Paula Viezzer Salvador 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): apviezzer@yahoo.com.br – 98803-8588 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
 
  

ANEXO - CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA 
Data Atividade 

06/11 Apresentação da disciplina e ambientação com os recursos tecnológicos. 

13/11 Desenvolvimento da criança sob a ótica da AC. (parte 1) 

20/11 Desenvolvimento da criança sob a ótica da AC. (parte 2) 

27/11 Práticas e estilos parentais e seus efeitos/ ciclo coercitivo. 

04/12 Análise funcional da interação entre pais e filhos. (parte 1) 

11/12 Análise funcional da interação entre pais e filhos. (parte 2) 

18/12 Modelos de programas de intervenção para pais e a orientação de pais na terapia 
infantil.  
Prazo para entrega do Trabalho 1. 

 RECESSO DE FIM DE ANO - FÉRIAS 

22/01 Aspectos importantes para o desenvolvimento de programas para pais (estratégias 
utilizadas, habilidades do facilitador**).  

29/01 Aspectos importantes para o desenvolvimento de programas para pais (estratégias 
utilizadas, habilidades do facilitador**) 

05/02 Orientação de pais: o quê orientar? Princípios de aprendizagem e o uso de regras. 

12/02 Orientação de pais: o quê orientar? Como manejar consequências para 
comportamentos adequados 

19/02 RECESSO 

26/02 Orientação de pais: o quê orientar? Como manejar consequências para 
comportamentos inadequados 

05/03 Orientação de pais: o quê orientar? Sobre relacionamento afetivo e análise de 
padrões intergeracionais. 

12/03 Orientação de pais: o quê orientar? Sobre a importância do autoconhecimento e 
modelo.  

19/03 Encerramento e avaliação da disciplina. Prazo para entrega do Trabalho 2. 

26/03 Exame final. 
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