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EDITAL N° 10/2020 

INSCRIÇÃO PARA o Grupo de Estudos e Pesquisa em Análise do 

Comportamento (GAC) 

 

A coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Análise do Comportamento 

(GAC) professora Izabela Alves de Oliveira Bezerra, abre inscrição para 

oportunizar a entrada de estudantes de Psicologia do Centro Universitário Paraíso-

UNIFap no grupo, que se interessam por estudo e pesquisa na área de Análise do 

comportamento, Behaviorismo radical, Psicologia experimental, Psicologia clínica 

de base comportamental. 

 

1- DO GRUPO DE ESTUDO 

A) OBJETIVOS:  

1.1 - Proporcionar, ao integrante, a oportunidade de conhecer a prática do 

Analista do Comportamento em diversos contextos (clínico, Educacional e 

pesquisa, por exemplo); 

1.2 Desenvolver, no integrante, repertório de análise e interpretação de 

fenômenos humanos a partir da teoria comportamental; 

1.3 Proporcionar, no integrante, a oportunidade de ter contato com a 

literatura especializada da área;  

1.4 Desenvolver, no integrante, habilidade de leitura, organização e 

exposição de informações; 

1.5 Contribuir com a formação científica dos integrantes, sobretudo no 

campo da pesquisa experimental; 

   2- DAS NORMAS GERAIS  

2.1 - Comparecer às reuniões quinzenais na quarta à tarde (14:30h às 

16:30h); 

2.2 - Empenhar-se na formação de Grupos de Trabalho (GT), divididos por 

temas e integrar-se nas tarefas realizadas dentro do grupo; 
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2.3 - A emissão de certificado por horas de pesquisa (20h) só será validado 

pela presença de, no mínimo, 75% dos encontros e uma produção semestral 

(resumo em anais de eventos ou artigo). 

 

3- DA INSCRIÇÃO 

3.1 - O período de inscrição será de 31/08 a 04/09 de 2020. O aluno deverá 

um e-mail para a coordenadora com os seguintes documentos em anexo: 

ficha de inscrição, carta de intenção para ingresso no grupo (mínimo uma 

lauda) e histórico escolar. Endereço de e-mail: izabela.alves@fapce.edu.br  

 

3.2 - Serão ofertadas 20 vagas para estudantes regularmente matriculados a 

partir do 3º semestre do curso Psicologia. Uma lista de espera de 10 

pessoas será montada para efeitos de desistência ou saída dos (as) 

selecionados (as) no mês de setembro de 2020; 

 

4- SELEÇÃO  

4.1 - A seleção ocorrerá no dia 16 de setembro de 2020 e acontecerá em 

duas etapas: 
 

4.1.1 Análise da carta de intenção: A professora coordenadora fará 

uma análise das cartas produzidas pelos candidatos antes da 

entrevista. 
 

4.1.2 Entrevista: No dia 15/09 cada inscrito receberá um link e 

horário para acessar o ambiente virtual para a entrevista. Na ocasião 

a coordenadora irá conversar individualmente com os inscritos para 

identificar os interesses dentro da área, bem como outros aspectos 

pertinentes a participação no grupo. 
 

4.2 - Dia 18 de setembro será divulgado a lista de aprovações; 

 

5- DAS LINHAS DE PESQUISAS  

5.1. Áreas de aplicação da análise do comportamento e diálogo com outras 

ciências; 

5.2 Clínica: Terapia Analítico Comportamental e Terapia Cognitivo 

Comportamental; 

5.3 Pesquisa em Análise do Comportamento e Psicologia experimental 
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6- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

6.1 - A coordenadora do curso de Psicologia validará esse edital, tal como o 

coordenador do NEAC, e a coordenadora Grupo de Estudos em Análise do 

Comportamento. 

6.2 - O referido edital entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Juazeiro do Norte – CE, 25 de agosto de 2020 

 

 

Izabela Alves de Oliveira Bezerra 
_________________________________________ 

Coordenadora do GAC 

 

____________________________________ 

Coordenadora do curso de Psicologia 

 

 

__________________________________ 

Coordenador do NEAC 


