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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Programação de Ensino  Código: HP618 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito: HP337 Introdução 
à Análise do Comportamento 

Co-
requisito:  

Modalidade: (X) Ensino Remoto Emergencial – 
Período Especial 

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)  

Bases conceituais da programação de ensino; definição de objetivos comportamentais; 

programação de contingências de reforçamento para ensino de comportamentos objetivo; 

avaliação de programas de ensino. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

A Programação de Condições para Desenvolvimento de Comportamentos é um campo de atuação 
profissional constituída pela caracterização de comportamentos complexos a serem ensinados a 

diferentes pessoas com vistas à resolução ou minimização de problemas sociais e pela elaboração e 
manejo de contingências para desenvolvê-los. Por tudo isso, é um campo de atuação profissional 

importante para a formação de psicólogas. Há viabilidade de a disciplina ser ofertada na modalidade 
Ensino Remoto Emergencial 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

 
(1) 06/11 – [SÍNCRONA] Apresentação da disciplina; avaliação do programa e dos interesses de 

estudo dos alunos 

(2) 13/11 – [SÍNCRONA] Caracterização do que é ensinar e do que é aprender e do papel do 
“professor” em um processo de ensino e de aprendizagem 

(3) 20/11 – [SÍNCRONA] Características do processo “programação de ensino” 

(4) 27/11 – [SÍNCRONA] Proposição do comportamento-objetivo de ensino 

(5) 04/12 – [SÍNCRONA] Proposição do comportamentos-objetivo de ensino geral e intermediários 

(6) [ASSÍNCRONA] Proposição do comportamentos-objetivo de ensino geral e intermediários 

#(7) 18/12 – [SÍNCRONA] Organização do comportamentos-objetivo em níveis de abrangência 

Retomada das atividades: a partir do dia 18/01/2020 

#(8) [ASSÍNCRONA] Organização do comportamentos-objetivo em níveis de abrangência 

#(9) [ASSÍNCRONA] Organização do comportamentos-objetivo em níveis de abrangência 

(10) 05/02 – [SÍNCRONA] Seqüenciamento e divisão dos objetivos de ensino em unidades de ensino 

#(11) 12/02 – [SÍNCRONA] Análise comportamentos-objetivo constituintes do comportamento-objetivo 
de ensino geral 

#(12) 19/02 – [SÍNCRONA] Planejamento de contingências de aprendizagem para desenvolver 
objetivos de ensino 

(13) [ASSÍNCRONA] Planejamento de contingências de aprendizagem para desenvolver objetivos de 
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ensino 

(14) 05/03 – [SÍNCRONA] Características do processo de avaliação do desempenho dos aprendizes 
do programa 

(15) 12/03 – [SÍNCRONA] Apresentação dos programas de ensino 

Observação: As aulas (síncronas) ou atividades assíncronas registradas com # serão coordenadas 
por estagiários docentes do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFPR 

 
OBJETIVO GERAL 

Elabora programas de contingências de ensino para desenvolver comportamentos constituintes de 
alguma classe de comportamentos, a ser apresentada por qualquer pessoa em contextos de diferentes 

tipos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conceituar ensinar e aprender  

Avaliar o papel do “professor” em um processo de ensino e de aprendizagem 

Caracterizar processo “programação de ensino” 

Propor comportamento-objetivo de ensino 

Propor comportamentos-objetivo de ensino geral e intermediários 

Organizar comportamentos-objetivo em níveis de abrangência 

Seqüenciar e dividir os objetivos de ensino em unidades de ensino 

Analisar comportamentos-objetivo constituintes do comportamento-objetivo de ensino geral 

Planejar contingências de aprendizagem para desenvolver objetivos de ensino 

Caracterizar processo de avaliar desempenho dos aprendizes do programa 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

As aulas serão constituídas por atividades síncronas e assíncronas. As aulas síncronas serão 
realizadas com base fundamentalmente nas seguintes atividades: leitura de textos acerca dos 
processos que serão examinados ao longo da disciplina; exercícios e atividades de diferentes tipos (a 
serem realizadas preferencialmente em grupo) que consistirão na elaboração de um programa de 
contingências de ensino para desenvolver comportamentos constituintes de alguma classe de 
comportamentos-objetivo elencada como comportamento-objetivo-geral do programa de ensino a ser 
elaborado. Em geral, os encontros consistirão em “oficinas” para a elaboração do programa. Eles serão 
constituídas basicamente por três tipos de atividades: exame de conceitos base para a elaboração de 
um programa de contingências de ensino; atividades relacionadas à elaboração do programa de 
contingências de ensino; avaliação coletiva do que foi elaborado em relação ao programa de 
contingências de ensino. Por conta disso, evite faltar às aulas sem motivos contundentes e evite 
atrasar-se.  

Algumas coisas IMPORTANTES: I. esta disciplina consistirá em uma oficina na qual cada grupo de 
trabalho elaborará um programa de ensino específico. Entretanto, todas as pessoas da turma serão co-
autoras desses programas de contingências. Isso significa que todos os integrantes da turma deverão 
avaliar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos integrantes dos demais grupos de trabalho, 
inclusive aqueles dos quais o aluno não faz parte. II. caso você falte a alguma aula, vale a pena você 
inteirar-se do que foi realizado. Isso poderá ser feito a partir de uma conversa com os integrantes de 
seu grupo de trabalho, dos roteiros de trabalho que o professor entregará em todos os encontros e 
enviará por email). III. Esta disciplina é constituída atividades a serem realizadas em sala de aula e 
fora dela.  Nesse sentido, é absolutamente necessário que cada um dos grupos de trabalho estabeleça 
um período de, pelo menos, duas horas semanais para os trabalhos relativos à “parte prática”. 

Sistema de comunicação: a comunicação entre alunos e professores será realizada por email. A 
primeira aula síncrona será realizada pela plataforma RNP (posteriormente, a plataforma poderá mudar 
a depender das condições de uso, e em comum acordo entre professor e alunos. Os textos 
recomendados serão encaminhados via email. 

Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona, ele deverá enviar email relatando a 
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dificuldade em até 24 horas para que as atividades e conteúdos sejam repassados para ele. 

Quantidade de alunos: 30 (trinta) vagas 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

O desempenho dos alunos será avaliado a partir de dois tipos de trabalhos. A primeiro deles será 
decorrente de atividades a serem desenvolvidas durante ou entre as aulas no transcorrer de todo o 
semestre letivo, todas elas relacionadas ao exame de conceitos base para a elaboração de programas 
de contingências de ensino ou relacionadas a etapas constituintes da elaboração de programas dessa 
natureza. No início do semestre, a ênfase de tais atividades será relacionada aos conceitos básicos de 
programação e gradualmente, a ênfase será relacionada à elaboração do programa. A avaliação de 
cada uma das atividades contemplará a qualidade, o comprometimento e a dedicação na realização 
das atividades, assim como o respeito ao prazo de entrega estipulado. Os alunos poderão entregar as 
atividades com atraso, caso não consigam entregá-las no tempo previsto. Há dois “poréns”: não serão 
aceitas atividades com mais de quatro semanas de atraso e serão descontados 10% da nota para 
cada semana de atraso. Os alunos terão pleno acesso às informações sobre as avaliações de seus 
desempenhos quanto a esses trabalhos semanais. A data-limite para entrega dessas atividades é o dia 
05 de março (não serão aceitos trabalhos após essa data).  

O segundo tipo de trabalho será decorrente da elaboração de um programa de contingências de 
ensino, que será constituído por: a) caracterizar algum comportamento-problema, de alguma situação-
problema ou de alguma situação com a qual certos tipos de pessoas não estão lidando de forma 
produtiva ou de algum comportamento que precisa ser aperfeiçoado ou desenvolvido (mesmo que feita 
a partir de suposições), b) propor comportamentos-objetivo-geral e intermediários, c) organizar 
comportamentos-objetivo em níveis de abrangência; d) seqüenciar e dividir comportamentos-objetivo 
em unidades de ensino; e) analisar comportamentos intermediários constituintes do comportamento-
objetivo do programa; f) planejar de contingências para desenvolvimento dos comportamentos-objetivo; 
g) caracterizar (e eventualmente) propor sistema de avaliação do desempenho dos aprendizes do 
programa de ensino. A elaboração do programa de contingências de ensino deverá ser concretizada 
em um projeto e apresentada por meio de um seminário. Ao final da disciplina, o projeto constituído 

pela elaboração do “programa de ensino” deverá ser enviado via e-mail, em versão pdf, a todos os 
alunos da turma. A entrega do projeto do programa de contingências de ensino deverá ser feita, 
impreterivelmente, na data de apresentação dos seminários. 
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Professor da Disciplina: Gabriel Gomes de Luca 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): gabrieldeluca.ufpr@gmail.com e 
(41) 99132-1616 
 
 
 
Assinatura :  
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Elaine Cristina Ragnini Schmitt 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 

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


