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EMENTA 

Ética: Sistema ético baseado na análise do comportamento, ética descritiva e 
prescritiva. Análise não linear de casos complexos: contingências coercitivas, 
contingências conflitantes e contingências de exploração. Comportamento 
Verbal: Definição, classificação e aplicação na prática profissional. Questões 
culturais: Metacontingências, macrocontingências, análise cultural, agências 
controladoras, tecnologia comportamental e planejamento de interações sociais. 

 
OBJETIVOS 

Ao final do semestre o aluno deve ser capaz de: 

 Dissertar e problematizar sobre: 
o  O sistema ético baseado no behaviorismo radical e na análise do 

comportamento 
o A análise não linear de casos complexos 
o O comportamento verbal 
o As questões culturais a partir da análise do comportamento 

 Discriminar entre: 
o Ética descritiva e prescritiva 
o Análise descritiva e prescritiva 
o Contingências coercitivas, contingências conflitantes e 

contingências de exploração 
o Os tipos de comportamento verbal e seus estímulos controladores 
o Metacontingências e macrocontingências 

 
METODOLOGIA 

Metodologia 

 Aulas Expositivas e Dialogadas 

 Discussão de Textos e Filmes 

 Análise de casos práticos 

 Debates 

 



CONTEÚDO PROGRAMATICO 

 Ética em análise do comportamento: 
o Controle de contingências 
o Ética descritiva e prescritiva 
o Uma leitura analítico comportamental da bioética 

 Análise de casos complexos 
o O que é uma análise não linear e qual a sua importância 
o Contingências coercitivas 
o Contingências conflitantes 
o Contingências de exploração  

 Comportamento Verbal 
o Categorias de comportamento verbal 
o Comportamentos verbais distorcidos 
o O uso da análise de comportamentos verbais em casos práticos 

 Questões culturais 
o Definir e discriminar entre metacontingências e macrocontingências 
o Conceituar agências controladoras 
o Tecnologia comportamental e planejamento cultural 
o O uso da análise cultural em casos práticos  

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação 

 Avaliações escritas individuais 
 Debates 

 Análises de casos práticos 
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