
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
 
Análise dos processos de ensinar e aprender. O conceito de comportamento como base desses              

dois processos. Relação entre necessidades, assuntos ou informações (conteúdos), objetivos,          

competências, comportamentos, habilidades e conhecimento. Diagnósticos de necessidades        

de aprendizagem. Derivação de comportamentos - objetivo de ensino a partir da identificação             

da realidade com que o aluno se defrontará. Processos de decomposição de comportamentos             

como base para constituir unidades, sequências e conjuntos de ensino-aprendizagem. As           

diferenças entre disciplinas e programas de aprendizagem. Especificação de condições de           

ensino em função da natureza das aprendizagens a desenvolver. Avaliação de aprendizagem            

como condição de aprendizagem e como instrumento de ensino. Processos de avaliação do             

ensino e pesquisa com ensino. Derivação de tecnologias de ensino a partir da pesquisa com               

ensino. 

 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 
 

● Caracterizar o processo comportamental ensinar. 

● Caracterizar o processo comportamental aprender. 

● Avaliar as relações entre ensinar e aprender. 

● Avaliar as relações entre ensinar e aprender e o conceito de comportamento. 

● Avaliar as relações entre os processos de ensinar e aprender e os conceitos 

necessidades, assuntos, informações, conteúdos, objetivos e competências. 

● Identificar desenvolvimento histórico do campo da Programação de Condições para 

Desenvolver Comportamentos. 

● Caracterizar necessidades de aprendizagem. 

● Identificar procedimentos para caracterizar necessidades de aprendizagem. 
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● Avaliar implicações de caracterizar adequadamente as necessidades de aprendizagem 

para a eficácia dos programas de ensino. 

● Caracterizar a noção de comportamento-objetivo de ensino. 

● Derivar comportamentos-objetivo a partir da identificação da realidade com a qual o 

aprendiz se defrontará. 

● Decompor comportamentos-objetivo em unidades comportamentais até o nível 

operante do aprendiz. 

● Representar mapas de decomposição de comportamento. 

● Organizar unidades, sequências e conjuntos de unidades para promoção de 

ensino-aprendizagem. 

● Especificar condições de ensino em função da natureza das aprendizagens a 

desenvolver. 

● Caracterização dos aprendizes e dos recursos disponíveis para especificar condições 

de ensino: 

o Identificar aspectos a serem considerados na programação de atividades de 

ensino. 

o Programar condições para desenvolver comportamentos considerando as 

características dos aprendizes, dos recursos disponíveis, do formato do 

programa de ensino e do tipo de comportamento a desenvolver. 

● Avaliar programas de ensino. 

● Avaliar aprendizagem como condição para avaliar programas de ensino: 

o Avaliar aprendizagem como parte do processo de ensinar. 

o Caracterizar função da avaliação de aprendizagem em programas de ensino. 

● Avaliar função da avaliação de aprendizagem e de programas de ensino à produção de 

conhecimento. 

 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
 

 
● Programação de Condições para Desenvolver Comportamentos: História e conceitos 

básicos. 

● Diagnósticos de necessidades de aprendizagem. 

● Formulação de comportamentos-objetivo de ensino. 

● Decomposição de comportamentos. 
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● Programação de atividades de ensino. 

● Avaliação de programas de ensino-aprendizagem. 
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