
  

 

COORDENADORIA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

PLANO DE ENSINO 

Unidade Curricular: Psicologia Experimental I Turno: Integral Período: 2°  Currículo: 2011 

Docente: Mário César Rezende Andrade Unidade Acadêmica: DPSIC Pré-requisito:  Psicologia Geral: 
Processos Básicos 

Tipo: Obrigatória Caráter teórico - prático: teórico Formato: Remoto (com atividades síncronas e assíncronas) 

C.H.Total: 72 ha C.H. Teórica: 72ha C.H. Prática: 0 Grau: Formação de Psicólogo Ano: 2021 Semestre: 2021/2 

EMENTA 

Metodologia da observação sistemática no estudo do comportamento. Métodos e técnicas de observação direta: 
observação cursiva, construção de categorias para observação sistemática, observação por método de 
amostragem temporal e de evento, escalas de classificação. Parte Prática: observação sistemática do 
comportamento. 

OBJETIVOS 

Ao final do curso o aluno deverá: 

a) Saber distinguir behaviorismo, análise experimental do comportamento e análise aplicada do comportamento 

enquanto subáreas da análise do comportamento; 

b) Aprender a definição científica dos principais conceitos da ciência do comportamento: comportamento, 

estímulo, resposta, contingência, condicionamento respondente e condicionamento operante; 

c) Conhecer a importância da observação em ciência e sua aplicabilidade nas diferentes áreas de atuação do 

psicólogo; 

d) Reconhecer as características da linguagem científica e saber identificá-las; 

e) Conhecer as informações a serem registradas em um protocolo de observação do comportamento; 

f) Conhecer os princípios básicos da observação do comportamento (definição, abordagens metodológicas, 

instrumentos utilizados e formas de abordagem do sujeito); 

g) Identificar os principais procedimentos/técnicas de observação sistemática do comportamento, suas 

vantagens, desvantagens e aplicações; 

h) Distinguir definições morfológicas e funcionais do comportamento e ter domínio de como e quando empregá-

las; 

i) Conhecer as principais técnicas de observação social: ad libitum, matriz sociométrica, indivíduo focal e 

varredura; 

j) Aplicar corretamente, na prática, as diferentes técnicas de observação do comportamento; 

k) Saber calcular o índice de concordância entre observadores; 

Conhecer exemplos práticos de definições comportamentais, de classes de comportamentos e cálculo de 
concordância na pesquisa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo será distribuído em 14 semanas com atividades assíncronas (aulas síncronas com aúdios gravados e 
atividades, ambos disponbilizados no Portal Didático) e síncronas (Aulas via Google Meet, com link de acesso 
disponibilizado no Portal Didático) com carga horária total de 72 horas-aula no semestre remoto de 2021/1 
(17/05/2021 a 20/08/2021): 

Atividades síncronas: Quintas-feiras, às 19 horas / 2 hora-aula / Total: 28 horas-aula 

Atividades assíncronas: Toral: 44 horas-aula 

Seman
a 

Data Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas 

1 

 

 

a definir 

• Atividade síncrona 1: Aula 1 - Apresentação do programa do curso, seus objetivos, 
método de trabalho e avaliação.  

• Atividade assíncrona (AA) 1: 



  

 • AA 1.1 – Leitura completa do plano de ensino 

2 

 

 

 

 

a definir 

 

• Atividade síncrona 2: Aula 2: 

• A necessidade da observação em ciência: Por que um curso de 
observação? 

• 1. Definição do comportamento de observar. 2. Abordagens e instrumentos 
utilizados em observação. 3. Formas de abordagem do sujeito. 

• Atividade assíncrona (AA) 2 (6h/a*): 

• AA 2.1 – Leitura e postagem,no Portal Didático, do Exercício de estudo I. 
Postagem, apenas das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático. 
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a definir 

 

• Atividade síncrona 3: Aula 3  

• Definição dos objetivos e planejamento do trabalho 

• Atividades assíncronas (AA) 4 (6h/a*):  

• A partir da leitura do texto, realização do Exercício de estudo II. Postagem, apenas 
das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático.  

*Dia 03/06 será feriado. Por isso, será disponibilizado no Portal Diático o link para uma 
aula gravada até o final do dia 02/06, apresentando os slides do tema do dia. 
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a definir 

 

• Atividade síncrona 4: Aula 4: 

• A importância da linguagem científica. 

• Atividades assíncronas (AA) 3 (6h/a*): 

• A partir da leitura do texto, realização do Exercício Avaliativo 01 (EA1). Postagem, 
apenas das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático. 
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a definir 

 

• Atividade síncrona 5: Aula 5   

• A situação de observação I: O protocolo de observação 

• A situação de observação II: O relato das condições em que a observação 
ocorre 

• Atividades assíncronas (AA) 5 (6h/a*):  

• A partir da leitura do texto, realização do exercício Avaliativo 02 (EA2). Postagem, 
apenas das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático. 

6 

 

 

a definir 

 

• Atividade síncrona 6: Aula 6  

• O registro do comportamento I: A técnica de registro contínuo cursivo 

• O registro do comportamento II: O registro das expressões faciais 

• Atividades assíncronas (AA) 6 (6h/a*):  

• A partir da leitura do texto, realização do Exercício de estudo III. Postagem, apenas 
das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático. 

7 

 

 

a definir 

 

• Atividade síncrona 7: Aula 7  

• Técnicas de observação direta e registro do comportamento  

• Atividades assíncronas (AA) 7 (6h/a*):  

• A partir da leitura do texto, realização do Exercício Avaliativo 03 (EA3). Postagem, 
apenas das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático. 

8 

 

 

a definir 

 

• Atividade síncrona 8: Aula 8 

• O que é comportamento? Principais conceitos da análise do 
comportamento 

• Atividades assíncronas (AA) 8 (6h/a*):  

• A partir da leitura do texto, realização do Exercício de estudo IV. Postagem, 
apenas das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático. 
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a definir 

 

• Atividade síncrona 9: Aula 9 

• Eventos físicos e sociais 

• A definição de eventos comportamentais e ambientais  

• Atividades assíncronas (AA) 9 (6h/a*):  

• A partir da leitura do texto, realização do Exercício de estudo V. Postagem, apenas 
das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático. 



  

10 

 

a definir 

 

• Atividade síncrona 10: Aula 10 

• Morfologia e função do comportamento 

• Atividades assíncronas (AA) 10 (6h/a*):  

•  A partir da leitura do texto, realização do Exercício de estudo  VI. Postagem, 
apenas das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático, até o dia. 

11 

 

 

a definir 

 

• Atividade síncrona 11: Aula 11 

• Estabelecimento de classes  

• A definição de classes de comportamento 

• Atividades assíncronas (AA) 11 (6h/a*):  

• A partir da leitura do texto, realização do Exercício de estudo VII. Postagem, 
apenas das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático. 

12 

 

 

a definir 

 

• Atividade síncrona 12: Aula 12 

• Observação Social 

• Atividades assíncronas (AA) 12 (6h/a*):   

• A partir da leitura do texto, realização do Exercício de estudo VIII. Postagem, 
apenas das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático. 
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a definir 

 

• Atividade síncrona 13: Aula 13 

• Cálculo de concordância entre observadores. 

• Atividades assíncronas (AA) 13 (6h/a*):   

• A partir da leitura do texto, realização do Exercício Avaliativo 04 (EA4). Postagem, 
apenas das respostas, em documento formato .doc, no Portal Didático. 

14 

 

a definir 

 

• Atividade síncrona 14: Aula 14   

• Fechamento da disciplina, devolutiva e avaliação substitutiva para quem precisar. 

• h/a = Contabilização das 72 horas-aula que compõem a unidade curricular, por meio das atividades 
assíncronas 

 

Atividades assíncronas de Exercícios Avaliativos (EA): 

 

• Ao longo da disciplina, os alunos  também realizarão, preferencialmente em dupla, quatro atividades assíncronas 
de Exercícios Avaliativos (EA). O valor total dessas atividades será 4 pontos, sendo 1 ponto para cada atividade.  

• Os alunos postarão no Portal Didático, com datas previamente  agendadas e especificadas abaixo,  cada parte 
do projeto em um documento em versão .doc (tipo Word ou BR Office), sempre incluíndo o email de um dos 
alunos, para que o professor possa retornar a correção da atividade por email. O professor  enviará as correções 
por email.  

• Abaixo, cada parte do projeto que deverá ser enviada e  as datas limite de entrega para cada uma delas: 

 

 

 

 

 

 

Atividade Conteúdo da atividade Data de 
postagem no 

Portal 
Didático 

EA1 Exercício avaliativo sobre linguagem científica A definir 

EA2 Exercício avaliativo sobre a situação de observação.  A definir 

EA3 Exercício avaliativo sobre técnicas de observação direta e registro 
do comportamento 

A definir 

EA4 Exercício avaliativo sobre cálculo de concordância entre avaliadores A definir 



  

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas (vídeos, textos, questionários) disponibilizadas no 
Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e atividades síncronas utilizando a plataforma/aplicativo Google 
Meet. As aulas síncronas terão seus aúdios gravados e disponibilizados no Portal Didático. Os slides de cada aula 
serão disponibilizados no Portal Didático previamente, em PDF. 

O docente estará disponível para atendimento aos discentes às segundas e às quartas-feiras, de 17:30 às 19 horas, 
com agendamento prévio por parte do discente via e-mail (mariocesar@ufsj.edu.br) ou portal didático, com até 24h de 
antecedência.  O atendimento se dará pela plataforma/aplicativo Google Meet, no mesmo link das aulas síncronas.                                             

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Conforme Resolução N° 002 de 10 de março de 2021 do CONEP: “Art. 15. Nas UC ofertadas o discente deverá cumprir 
o mínimo de 75% das atividades. § 1º O registro da frequência das atividades assíncronas se dará mediante o 
cumprimento das tarefas propostas. § 2º Será estabelecido, pelo responsável da UC, o prazo máximo para a entrega de 
cada atividade, considerando-se questões de ordens técnica e tecnológica que podem resultar no atraso do processo de 
entrega. § 3º As tarefas das atividades assíncronas poderão ser consideradas como avaliações”.  

Considerando as 8 atividades assíncronas de exercícios de estudo a serem postadas pelos alunos no Portal Didático e 
as 4 atividades de Exercícios Avaliativos (EA), totalizando 12 atividades, será aprovado por frequência, quem realizar, 
no mínimo, 9 dessas atividades, ou seja, 75%. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A nota final (NF) da unidade curricular será 10, estando dividida da seguinte forma, entre as seguintes atividades 
assíncronas e de projeto de pesquisa: 

• 6 pontos para os 8 exercícios de estudo a serem postadas no portal didático (Exercícios de estudo I, II, III, IV, V, 
VI, VII e VIII): 0,75 pontos para cada atividade. 

• 4 pontos para as 4 atividades de Exercícios Avaliativos (EA): 1 ponto para cada atividade 

 

A avaliação substitutiva substituirá apenas os 4 pontos referentes às atividades assíncronas de Exercícios Avaliativos 
(EA). A nota da avaliação substitutiva será 10, sendo transformada proporcionalmente para 4. A avaliação substitutiva 
versará sobre os temas dos Exercícios Avaliativos (EA). Estará apto a realizar a avaliação substitutiva, o aluno que não 
estiver reprovado por faltas (infrequência) e tiver NF maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 6,0 (seis) no total da 
disciplina. 

Será aprovado por nota, o discente que obter nota final igual ou superior a 6,0 (seis). 
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