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Ementas – disciplinas optativas 

Atualização bibliográfica em Análise do Comportamento: Estudos experimentais e 

aplicados – Edson Huziwara 

A disciplina tem por objetivo proporcionar o contato com temas que estão sendo 

atualmente estudados no contexto da Análise Experimental do Comportamento. Para 

tanto, durante a disciplina, iremos ler e discutir artigos científicos publicados nos anos 

de 2021 e 2022 em dois dos principais periódicos da área, a saber, o Journal of the 

Experimental Analysis of Behavior e o Journal of Applied Behavior Analysis. 

 
Atualização bibliográfica e discussão de projetos sobre comportamento simbólico - 

Renato Bortoloti 

A disciplina enfocará pesquisa comportamental delineada para um tratamento empírico 

da cognição humana. Duas abordagens que permitem simulações experimentais de 

processos simbólicos serão destacadas: o paradigma de equivalência de estímulos e a 

Teoria das Molduras Relacionais (RFT, de Relational Frame Theory). Discutiremos 

publicações recentes e projetos de pesquisa que ilustram conceitos e métodos 

envolvidos nessas abordagens de grande importância para a pesquisa comportamental 

contemporânea. 

 

Dislexia: Causas e Consequências – Angela Pinheiro 

Definição de dislexia, consideração de suas causas e consequências. Desenvolvimento da 

leitura em crianças típicas e disléxicas. 

 

Tópicos especiais: construção e adaptação de instrumentos de medida – Elizabeth 

Nascimento 

Construção e adaptação de instrumentos de medida: etapas para construção e 

adaptação de instrumentos; diretrizes nacionais e internacionais; bases psicométricas; 

aplicações em diferentes contextos. 

 

Análise Fatorial: conceitos e aplicação básica – Cristiano Gomes 

Fundamentos da Análise Fatorial Exploratória e da Análise Fatorial Confirmatória. Erros 

Críticos no Passo-a-Passo da Análise Fatorial Exploratória. Fundamentos para o Relato de 

Análises Fatoriais. Software R e sua aplicação. Aplicação da Análise Fatorial Exploratória 

em bancos de dados. 

Tópicos avançados sobre desenvolvimento da função simbólica em crianças – Thais 

Porlan 

Pesquisas recentes sobre desenvolvimento da função simbólica por crianças. Modelos 

comportamentais e a especificação operacional de relações arbitrárias símbolo- 

referente. Articulação entre simulação experimental e análise de contingências em 

situação natural para o estudo da ontogênese da função simbólica. 



 

Av. Antonio Carlos, 6.627 - FAFICH – 4º Andar - Sala 4.000 - CEP – 31.270-901 - Tele fax: (031) 3409-6302 

e-mail: ppg.psi.cogcom@gmail.com - url: http://www.fafich.ufmg.br/psicogcom 

mailto:ppg.psi.cogcom@gmail.com
http://www.fafich.ufmg.br/psicogcom

