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Instruções para utilização dos exemplos 
 

Caro usuário, estes são exemplos reais de como apresentamos alguns dos itens referentes aos 
Produtos Técnicos (PT) e Inserções Sociais (IS) do corpo discente para a CAPES em 2018.  
 
Você verá que as letras referentes a cada item de descrição de PT ou IS nos exemplos não são as 
mesmas que as do relatório que você precisa preencher. Cabe a você fazer as adaptações 
necessárias. 
 
Os exemplos a seguir foram nossa primeira tentativa de preenchimento da produção discente nos 
moldes propostos pela CAPES. Portanto, os exemplos são sugestões, não regras. Se você entender 
que ao descrever algum item de seus PT ou IS de forma diferente da encontrada aqui você 
contribuirá para realçar a importância de seu trabalho, encorajamos você a inovar na apresentação 
da informação e assim ajudar o programa a melhorar (desde que o preenchimento dos itens seja 
preservado). 
 
Lembre-se de que a intenção é o programa ter PT e IS de qualidade e não apenas em quantidade. 
Assim, você deve fazer um balanço pessoal para decidir entre apresentar vários produtos ou 
atividades similares como um só produto ou uma só atividade de inserção ou apresentá-los de forma 
separada. A seguir você terá a possibilidade de ver exemplos das duas formas de apresentação. 
(Esse balanço será levado em conta na avaliação para concessão de Bolsa de Mestrado.) 
 
A partir dos exemplos, esperamos ficar nítido que o que você originalmente considerava apenas um 
produto técnico pode ter sua contraparte de atividade de inserção social e vice-versa. Isso é 
diferente do que está dito na Lista de Atividades consideradas Produtos Técnicos ou Inserções 
Sociais sobre lançar como produto técnico algo que é inserção social. Aproveite essas contrapartes 
com atenção! 
 
Não há exemplos para todos os tipos de PT e IS. Você deve ler a Lista de Atividades 
consideradas Produtos Técnicos ou Inserções Sociais para saber todos os tipos possíveis de PT 
e IS. 
 

Exemplos de Produtos Técnicos 
 
1 – Trinta e seis relatórios de atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista 
referentes a 9 clientes. 
 
A) Relevância: Garantir aos pais dos clientes a atualização dos resultados obtidos, permitir a equipe 
interdisciplinar que atende as crianças o acompanhamento e análise dos resultados obtidos 
garantindo a qualidade da intervenção. 
B) Demanda: Solicitação dos pais de relatórios bimestrais.  
C) Utilidade: Garantir que todos os profissionais que trabalham com a crianças e os pais tenham 
informação sobre a intervenção realizada.  
D) Abrangência: Equipe de atendimento, escola e família de cada criança.  
F) Replicabilidade: A realização dos relatórios garante à família a possibilidade de escolherem a 
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qualquer momento a equipe que julgarem mais adequada aos seus filhos uma vez que o que foi 
desenvolvido com a criança é descrito e pode ter continuidade por outros profissionais. 
 
2 – Materiais didáticos construídos como apoio para as disciplinas “Psicologia Geral e 
Experimental”; “História da Psicologia”; “Teorias e Sistemas em Psicologia”; e “Psicologia 
Cognitiva”; As disciplinas pertencem ao Curso de Graduação em Psicologia da UNIP, campus 
Sorocaba. 
 
A) Relevância: Conjunto de materiais que facilita a formação dos alunos de graduação tanto (1) no 
aspecto da apresentação dos argumentos aos alunos quanto, (2) pela disponibilização do material 
aos estudantes, uma introdução aos textos didáticos que serão trabalhados pelos alunos ao longo da 
formação do alunato.   
B) Demanda: Alunos do 1o, 2o, 3o, e 8o Semestres do curso de graduação em Psicologia da UNI, 
campus Sorocaba. 
C) Usabilidade/Utilidade: Material de apoio para aulas dissertativas.  
D) Abrangência Realizada: Aproximadamente 1.000 alunos. 
E) Abrangência Potencial: Aproximadamente 1.000 por ano. 
F) Replicabilidade: O material está em constante atualização, visando incorporar  
a literatura recente e melhoria na didática. 
G) Complexidade e Inovação: A complexidade está em expor as questões complexas abordadas em 
linguagem simples o suficiente para alunos que estão tomando contato com o assunto pela primeira 
vez. A inovação consiste na incorporação de exemplos tirados a partir da literatura atual nas áreas 
trabalhadas. 
 
3 – Adaptação para o Brasil do Protocolo de Treino Parental HNC (Helping Non-Complience 
Child) 
 
A) Relevância: Possibilita às famílias novas estratégias de manejo parental, outras formas de 
interação com crianças diagnosticadas com TDAHA. 
B) Demanda: Adaptação feita no âmbito do doutoramento da autora. 
C) Usabilidade/Utilidade: Uso em um ensaio clínico randomizado do qual faz parte o doutoramento 
da autora. 
D) Abrangência Realizada: Coleta de dados em andamento com 50 famílias  
E) Abrangência Potencial: indeterminada 
F) Replicabilidade: A adaptação permitirá replicabilidade completa. 
G) Complexidade e Inovação: O protocolo é inédito no Brasil. Do ponto de vista teórico, envolve 
um treino baseado em princípios analítico-comportamentais com esforço para torná-lo aplicável a 
uma grande variedade de famílias. 
 
4 – Questionário de avaliação para professores de ensino fundamental 1. ensino fundamental 2 e 
ensino médio sobre formas de interação com comportamentos disruptivos em sala de aula. 
  
A) Relevância: O comportamento disruptivo atrapalha tanto o professor ensinar quanto o aluno 
aprender. O questionário avalia a quantidade de comportamentos disruptivos e adequados em sala 
de aula, constituindo-se como base para intervenções que diminuam os comportamentos problema e 
aumentem os adequados. 
B) Demanda: Foi feito para atender à demanda Geraldo sistema educacional dos ciclos fundamental 
e médio.  
C) Usabilidade/Utilidade: Instrumento de diagnóstico de geração e manutenção de comportamentos 
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problema em sala de aula.  
D) Abrangência Realizada: 42 professores de escolas públicas e privadas de ensino fundamental e 
médio. 
E) Abrangência Potencial: Está disponível para novas aplicações. 
F) Replicabilidade: O instrumento demonstrou validade e é de fácil reutilização estando disponível 
gratuitamente no site do programa. 
G) Complexidade e Inovação: É um instrumento de mais rápida aplicação e simples de avaliar os 
resultados do que os encontrados em pesquisa bibliográfica realizada. 
 
5 – Relatórios técnicos de consultoria sobre manejo de comportamentos problema de crianças no 
ambiente doméstico e escolar. 
 
A) Relevância: Possibilitam a generalização dos comportamentos instalados em ambiente de 
consultório para o ambiente escolar. 
B) Demanda: Profissionais de ensino e familiares de clientes de terapia individual. 
C) Usabilidade/Utilidade: Orientar as intervenções domésticas e escolares que foram realizadas com 
os clientes. 
D) Abrangência Realizada: Três clientes. 
E) Abrangência Potencial: Indeterminada. 
F) Replicabilidade: Os relatórios são elaborados de maneira individual, mas com base nos 
princípios e conceitos da análise do comportamento e as intervenções recomendadas seguem as 
bases científicas exploradas durante o mestrado. 
G) Complexidade e Inovação: A realização de relatórios técnicos individualizados requer a pesquisa 
anterior das variáveis responsáveis pelos comportamentos problema feitas no ambiente clínico, 
escolar e doméstico dos clientes. 
 
 
6 – Organização da XX Semana Acadêmica de Psicologia da UNIPAC Centro Universitário 
Presidente Antônio Carlos. 
 
A) Relevância: Principal evento da área da Psicóloga na cidade de Barbacena/MG 
B) Demanda: UNIPAC 
C) Usabilidade/Utilidade: Apresentar aos alunos de graduação do curso de Psicologia da UNIPAC o 
estado da arte em diversas áreas de pesquisa da psicologia 
D) Abrangência Realizada: Aproximadamente 200 alunos 
E) Abrangência Potencial: Aberto a ex-alunos e alunos de outras instituições 
F) Replicabilidade: Evento realizado anualmente. 
G) Complexidade e Inovação: evento de três dias com XX palestrantes.  
 
7 – Atualização de projeto de inclusão profissional de usuários com síndrome de Down de uma 
ONG voltada ao atendimento de pessoas com síndrome de Down baseado no Método do Emprego 
Apoiado 
 
A) Relevância: Aumento da qualidade da inclusão das pessoas com síndrome de Downs no 
preenchimento de cotas de inclusão por empresas brasileiras. 
B) Demanda: demanda da ONG que tinha um projeto de inclusão, porém sem a efetividade 
desejada pela diretoria. Demanda social de empresas que procuram a ONG para promoção da 
inclusão de jovens com síndrome de Down no ambiente de trabalho. 
C) Usabilidade/Utilidade: A adição do método de Emprego Apoiado permitiu a sistematização das 
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etapas de inclusão tanto do ponto de vista da atuação da ONG quanto do ponto de vista da atuação 
das empresas que realizam a inclusão.  
D) Abrangência realizada: Atendimento de aproximadamente 12 empresas que têm inclusão de 
funcionários com a síndrome de Down. 
E) Abrangência potencial: Empresas brasileiras com mais de 100 funcionários, principalmente na 
região metropolitana de Campinas. 
F) Replicabilidade: O método do Emprego Apoiado, como descrito no projeto de inclusão da ONG, 
pode ser replicado para qualquer outra ONG que se destine à inclusão de pessoas com deficiência 
intelectual no mercado de trabalho. 
G) Complexidade e Inovação: O caráter inovador se dá pela inclusão da mensuração efetiva nas 
etapas de implantação e resultados nos processos implantados, o que permitirá avanços 
significativos em refinamento do método.  
 
8 – Entrevista concedida à Fundação FEAC (17/11/2017) 
http://www.feac.org.br/mob-movimenta-sociedade-para-debater-direitos-das-pessoas-com-
deficiencia-2/   
 
A) Relevância: Entrevista concedida em um workshop sobre inclusão no mercado de trabalho. 
B) Demanda: A demanda partiu da Fundação FEAC 
C) Usabilidade/Utilidade: Aumenta a probabilidade de que os profissionais que assistiram a 
entrevista utilizem o método do emprego apoiado nas suas organizações de trabalho. 
D) Abrangência Realizada: Aproximadamente 50 pessoas compostas por profissionais de empresas 
que incluem deficientes intelectuais, deficientes intelectuais e seus familiares, profissionais de 
instituições que trabalham com pessoas com deficiência. 
E) Abrangência Potencial: A entrevista concedida está disponível gratuitamente no site da FEAC. 
F) Replicabilidade: por estar disponível, não há necessidade de replicar-se a entrevista. Mas nesta se 
expões exatamente a replicabilidade dos resultados do emprego apoiado. 
 
9 – Texto “Inclusão de pessoas com deficiência no trabalho: o que nós temos a ver com isso?” 
redigido no âmbito do projeto ABPMC Comunidade para a Receita Federal. Disponível em: 
http://abpmc.org.br/arquivos/textos/1509886699f6ed657494.pdf  
 
A) Relevância:Inclui parcela do setor público não comumente atenta à questão da inclusão do 
deficiente intelectual no debate sobre a necessidade de inclusão laboral completa.   
B) Demanda: Receita Federal do Brasil 
C) Usabilidade/Utilidade: aumenta a possibilidade de o órgão federal adotar o método do emprego 
apoiado, incluindo de forma mais eficiente pessoas com deficiência intelectual em seus quadros. 
D) Abrangência Realizada: Indeterminada. 
E) Abrangência Potencial: Indeterminada. 
F) Replicabilidade: O artigo foi escrito especificamente para a população alvo. Entretanto novas 
adaptações para outras populações se torna de menor custo. 
G) Complexidade e Inovação: Não se tem notícia de outro texto que aborde a questão específica 
para esse público consumidor potencial. 
 
10 – Participação no documentário Eu Posso Trabalhar - Inclusão de Pessoas com Síndrome de 
Down no Mundo do Trabalho 
https://www.youtube.com/watch?v=GXVKgC8njHY&feature=youtu.be  
 
A) Relevância: Apresenta ao público do jornalismo a perspectiva do emprego apoiado para inclusão 
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de pessoas com deficiência intelectual. 
B) Demanda: Alunos de jornalismo do Instituto de Ciências Aplicadas de Limeira 
C) Usabilidade/Utilidade: Difusão da estratégia do emprego apoiado a pessoas com deficiência 
intelectual. 
D) Abrangência Realizada: 81 visualizações.  
E) Abrangência Potencial: O vídeo continua disponível gratuitamente no Youtube. 
F) Replicabilidade: facilmente replicável 
G) Complexidade e Inovação: Acesso ao público novo para o tema. 
 
11 – Elaboração de projeto pedagógico para capacitação de formadores em oficinas lúdicas de 
conscientização ambiental (sustentabilidade). 
 
A) Relevância: O projeto permite que cidadãos de regiões carentes se tornem protagonistas na 
resolução de questões ambientais em suas comunidades. 
B) Demanda: Comunidade de Paraisópolis, consultada por entrevista à população  
C) Usabilidade/Utilidade: Capacitar estudantes de comunidade carentes na elaboração de oficinas 
de interesse da própria comunidade. 
D) Abrangência Realizada: O projeto permitiu a elaboração de quatro oficinas pelos seus alunos. 
E) Abrangência Potencial: O projeto poderá ser utilizado nos diversos contextos de educação para 
sustentabilidade em São Paulo ou no restante do país. 
F) Replicabilidade: O mesmo projeto pedagógico poderá ser utilizado no desenvolvimento de mais 
alunos multiplicadores. 
G) Complexidade e Inovação: A projeto elaborado permitiu que os participantes articulassem várias 
entidades de sua comunidade na concretização das ações originadas a partir da capacitação dada. 
 
12 – Entrevista para o Criativos da Escola (fundação Alana) 
 
A) Relevância: Contribui para tornar acessível esta tecnologia para resolução de questões relativas à 
sustentabilidade. 
B) Demanda: O projeto Criativos da Escola que faz parte da Instituto Alana. 
C) Usabilidade/Utilidade: Divulgar o desing thinking como método de ensino em escolas de 
educação dundamental e ensino médio.   
D) Abrangência Realizada: População que acessa o site do Instituto Alana. 
E) Abrangência Potencial: A entrevista está disponível no site para professores do ensino 
fundamental e médio como referência para um primeiro contato com o método de design thinking 
com exemplos de utilização a conscientização de questões relacionadas à sustentabilidade. 
F) Replicabilidade: A entrevista está disponível no site do Criativos da Escola (Instituto Alana – 
http://criativosdaescola.com.br/paracoleta/) 
G) Complexidade e Inovac ̧ão: utiliza do meio eletrônico como instrumento de difusão de uma 
tecnologia simples e barata. 
 
13 – XX Relatórios acompanhamento de assessoria sobre crianças do espectro autista encaminhados 
como parte do processo de supervisão de equipe. 
  
A) Relevância: Permitem que os responsáveis pelas crianças e adolescentes tenham contato com os 
serviços prestados em forma de resultados mensuráveis e procedimentos claramente descritos para 
possíveis replicações e modificações no tratamento. 
B) Demanda: Pais, escolas e profissionais de saúde que acompanham as crianças. 
C) Usabilidade/Utilidade: O processo de elaboração contínua de relatórios permite que outros 
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profissionais sejam capazes de dar continuidade ao processo terapêutico no caso de necessidade de 
troca de membros da equipe. Também permite a rápida reformulação dos objetivos terapêuticos 
quando necessário. 
D) Abrangência Realizada: (nem todos vão para todos) 
E) Abrangência Potencial: A expansão dos relatórios de assessoria pode ser feita na medida da 
ampliação dos serviços prestados. 
F) Replicabilidade: O processo de elaboração contínua de relatórios permite que outros 
profissionais sejam capazes de dar continuidade ao processo terapêutico no caso de necessidade de 
traça de membros da equipe. 
G) Complexidade e inovação: Acompanhamento da evolução do processo terapêutico das crianças 
em relação aos objetivos estabelecidos.  
 
14 – XX Relatórios de elaboração de Plano de Ensino Individualizado. 
 
A) Relevância: Permitem que os responsáveis pelas crianças e adolescentes tenham contato com o 
planejamento de ensino a ser desenvolvido e participar de objetivos claramente estabelecidos. 
B) Demanda: Pais, escolas e profissionais de saúde que acompanham as crianças. 
C) Usabilidade/Utilidade: A elaboração de planos de ensino individualizados permite descrever os 
objetivos terapêuticos de curto e longo prazo e a determinação do método de ensino de maneira 
individualizada.   
D) Abrangência Realizada: (nem todos vão para todos) 
E) Abrangência Potencial: A expansão dos planos ensino individualizados pode ser feita na medida 
da ampliação dos serviços prestados. 
F) Replicabilidade: O processo de elaboração é plenamente replicável pela profissional, mas não é 
totalmente replicável somente a partir de sua leitura, necessitando o leitor de instrução formação 
específica para a replicação dos planos. 
G) Complexidade e Inovação: A complexidade reside em descrever uma ampla quantidade de 
objetos e aplicação de protocolos de avaliação variados para o estabelecimento de metas 
individualizadas. 
 
15 – Relatórios técnicos de consultoria sobre manejo de comportamentos problema de crianças no 
ambiente doméstico e escolar. 
 
A) Relevância: Possibilitam a generalização dos comportamentos instalados em ambiente de 
consultório para o ambiente escolar. 
B) Demanda: Profissionais de ensino de clientes de terapia individual. 
C) Usabilidade/Utilidade: Orientar as intervenções escolares a partir do que foi verificado no 
ambiente terapêutico com os clientes. 
D) Abrangência Realizada: Aproximadamente 5 clientes. 
E) Abrangência Potencial: Indeterminada. 
F) Replicabilidade: Os relatórios são elaborados de maneira individual, mas com base nos 
princípios e conceitos da análise do comportamento e as intervenções recomendadas seguem as 
bases científicas exploradas durante o mestrado. 
G) Complexidade e Inovação: A realização de relatórios técnicos individualizados requer a pesquisa 
anterior das variáveis responsáveis pelos comportamentos problema feitas no ambiente clínico, 
escolar e doméstico dos clientes. 
 
16 – Material de apresentação do PAX para escolas do ensino fundamental 1 com início de 
adaptação cultural. (Elaborado em parceria com Diego Mansano Fernandes CPF. 318.067.158-05)  
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A) Relevância: Primeiro material redigido na língua portuguesa para apresentação do Programa 
PAX, no qual se baseou a dissertação de mestrado do egresso, a profissionais do ensino 
fundamental.  Se constitui como porta de entrada a uma tecnologia comportamental de aumento de 
tempo disponível para o ensino em sala de aula ainda não difundida na educação básica, mas que o 
egresso atua em tempo integral para isso. 
B) Demanda: O material é distribuído conforme demanda das secretarias municipais de ensino após 
apresentação oral do egresso sobre o programa PAX. 
C) Usabilidade/Utilidade: Agora pronto, o material pode ser distribuído a secretarias de ensino e 
escolas do ciclo fundamental 1. 
D) Abrangência realizada: Já distribuído em 21 secretarias e escolas públicas 
E) Abrangência potencial: Pode ser enviado a todas as secretarias de ensino e escolas públicas do 
Brasil. 
F) Replicabilidade: O material pode ser replicado facilmente. 
G) complexidade e inovação: Primeiro material sobre o programa PAX elaborado em língua 
portuguesa, incluindo elementos de adaptação cultural dos EEUU para o Brasil. 
 
17 – Entrevista no blog comporte-se (2017) 
https://www.comportese.com/2017/08/thiago-calegari-fala-sobre-
good-behavior-game-e-de-seus-beneficios-para-educacao 
  
A) Relevância: Apresentação de divulgação dos principais aspectos de tecnologia desenvolvida para 
aumentar os comportamentos pró-estudo em sala de aula. Os resultados de pesquisas, incluindo a do 
próprio mestre, salientam os amplos resultados positivos para o ensino básico.  
B) Demanda: O egresso foi convidado para conceder a entrevista ao principal blog de divulgação de 
análise do comportamento (100.000 fãs no Facebook e 10.000 seguidores). 
C) Usabilidade/utilidade: A divulgação ao público de analistas do comportamento, principalmente a 
estudantes de graduação e de mestrado, possibilita o aumento da pesquisa de desenvolvimento e 
implantação da tecnologia. 
D) Abrangência realizada: O artigo está disponível para leitura gratuita no link acima colocado.  
E) Abrangência potencial: O artigo está disponível para leitura gratuita no link acima colocado. 
F) Replicabilidade: A entrevista fomenta a replicação sistemática da pesquisa realizada. 
G) Complexidade e inovação: A pesquisa e tecnologia apresentadas são de extrema relevância face 
aos desafios enfrentados na educação básica brasileira e deve ser continuada, sendo que a entrevista 
contribui diretamente para isso. 
 
18 – Resenha do livro do The Nurture Effect (Biglan, 2017) no Boletim Paradigma Vol. 12 
 
A) Relevância: Se constitui na primeira resenha no Brasil do livro, de divulga um conceito 
trabalhado de maneira central na dissertação do egresso.  
B) Demanda: Como primeira resenha da obra, a função do produto é fomentar a demanda pelas 
informações apresentadas.  
C) Usabilidade/Utilidade: introduz de maneira didática conceitos e técnicas que estão na fronteira 
do conhecimento produzido sobre difusão de políticas públicas na análise do comportamento.  
D) Abrangência Realizada: Foram distribuídos gratuitamente 5.000 exemplares do Boletim 
contendo a resenha em congressos e encontros de análise do comportamento. 
E) Abrangência Potencial: A resenha está disponível na versão on-line do Boletim, disponível no 
site do Programa e no site do Paradigma. 
F) Replicabilidade: Não se trata de produto replicável, a não ser pela difusão possível (abrangência 
potencial). 
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G) Complexidade e Inovação: A resenha tenta exatamente apresentar de maneira simples os 
principais conceitos da obra para fomentar a leitura por estudantes de graduação e iniciantes na pós-
graduação. 
 
 

Exemplos de Inserções Sociais 
 
1 – Ministra as disciplinas de Psicologia Social, Psicologia Organizacional, Psicologia Geral  
Psicologia Jurídica na Faculdade Maranhense de São José dos Cocais. 
 
A) Descrição da atividade: Disciplinas dos cursos de Serviço Social, Direito Administração e 
Ciências Contábeis.  
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas 
Organizacionais. 
C) Público atendido: Aproximadamente 105 alunos 
D) Duração da atividade: Atividades semestrais em semestres alternados. 
E) Instituições envolvidas: Faculdade Maranhense de São José dos Cocais. 
 
2 – Supervisão Clínica na turma da Especialização em Análise do Comportamento Aplicada ao 
TEA e Atraso no Desenvolvimento da Associação Paradigma Centro de Ciências e Tecnologia do 
Comportamento. 
 
A) Descrição da Atividade: Nessas supervisões, os casos atendidos pelos alunos da especialização 
são discutidos com o supervisor com o objetivo de garantir a aprendizagem continua do aluno e do 
cliente. São discutidos procedimentos escolhidos para ensino, pesquisas recentes na aérea e o 
desempenho dos clientes nos programas propostos. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Melhorando o ambiente social de crianças 
diagnosticadas com TEA. 
C) Público a que se destina: Alunos da Especialização em Análise do Comportamento Aplicada ao 
TEA e Atraso no Desenvolvimento. Aproximadamente 6 alunos.  
D) Duração: 3 horas por encontro quinzenal ao longo de todo ano de 2017 totalizando 60 horas no 
ano. 
E) Instituições envolvidas: Paradigma 
 
3 – Ministra as disciplinas “Psicologia Geral e Experimental”; “História da Psicologia”; “Teorias e 
Sistemas em Psicologia”; “Psicologia Cognitiva”; e “Psicologia Comportamental”. As disciplinas 
pertencem ao Curso de Graduação em Psicologia da UNIP, campus Sorocaba. 
 
A) Descrição da atividade: Disciplinas dos cursos de Psicologia.  
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Medidas comportamentais relacionadas a 
fenômenos clínicos. 
C) Público atendido: Aproximadamente 1.000 alunos no total do ano. 
D) Duração da atividade: Disciplinas semestrais. 
E) Instituições envolvidas: UNIP Sorocaba. 
 
4 – Supervisão de atendimento clínico realizado pelos alunos de graduação em Psicologia da UNIP 
Sorocaba à comunidade cidade de Sorocaba/SP. As supervisões pertencem ao 9o (Intervenções 
Clínicas Breves) e 10o (Psicoterapias) Semestres do Curso de Graduação em Psicologia da UNIP, 
campus Sorocaba. 
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A) Descrição da atividade: Revisão teórica, apoio na forma de supervisão e orientação dos 
atendimentos e revisão dos relatórios dos atendimento realizados pelos alunos.  
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Medidas comportamentais relacionadas a 
fenômenos clínicos. 
C) Público atendido: 45 alunos no total do ano. 
D) Duração da atividade: Disciplinas semestrais. 
E) Instituições envolvidas: UNIP Sorocaba. 
 
5 – Orientações de Iniciação Científica de alunos do Curso de Graduação em Psicologia da UNIP, 
campus Sorocaba. 
 
A) Descrição da atividade: Orientação na pesquisa e elaboração de relatórios técnicos dos projetos 
dos graduandos. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Medidas comportamentais relacionadas a 
fenômenos clínicos. 
C) Público atendido: Curso de Graduação em Psicologia da UNIP, campus Sorocaba. 
D) Duração da atividade: Um ano. 
E) Instituições envolvidas: UNIP Sorocaba. 
 
6 – Realização de grupos de pais que participaram do estudo mas não participaram do grupo 
experimental e que em 2017 tiveram atendimento com uma versão reduzida do protocolo 
experimental de Treino Parental HNC (Helping Non-Complience Child). 
 
A) Descrição da atividade: Atendimento em grupo de pais com crianças diagnosticadas com 
TDAHA com uma versão reduzida do Protocolo adaptada ao Brasil e a atendimento de grupos. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: não se vincula a projetos do Paradigma. 
C) Público atendido: Pais de crianças diagnosticadas com TDAHA 
D) Duração da atividade: 4 semanas 
E) Instituições envolvidas: Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. 
 
7 – Supervisão de estágio em Clínica e Trabalhos de Conclusão de Curso no curso de Psicologia na 
UNIDAVI. 
 
A) Descrição da atividade: atendimento a alunos do quinto ano do curso de psicologia da 
UNIDAVI. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: não se vincula a projetos do Paradigma. 
C) Público atendido: Quatro alunos do curso de graduação da Psicologia. 
D) Duração da atividade: Um ano. 
E) Instituições envolvidas: UNIDAVI. 
 
8 -  Atendimento psicológico a crianças e adolescentes da comunidade Panorama (São Paulo, SP) 
na ONG Ludovico Pavoni 
 
A) Descrição da atividade: orientação a pais e atendimento psicológico de crianças e adolescentes 
de baixa renda da comunidade Panorama (Paraisópolis). 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Promovendo Sustentabilidade. 
C) Público atendido: 8 Crianças e adolescentes em situação de risco e seus familiares. 
D) Duração da atividade: Sessões semanais de 40 minutos realizadas de maneira contínua ao longo 
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do ano. 
E) Instituições envolvidas: ONG Ludovico Pavoni 
 
9 – Palestra “Capacitação de professores através da instrução por tentativas discretas e vídeo 
modelagem para alunos com necessidades especiais” 
 
A) Descrição da atividade: Palestra para alunos de Psicologia e de Pedagogia da UNIPAC no 
contexto do Dia Mundial do Autismo. Foram apresentados os principais aspectos do trabalho de 
mestrado executado pela autora. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Melhorando o ambiente social de crianças 
diagnosticadas com TEA. 
C) Público atendido: Aproximadamente 80 alunos de graduação dos cursos de Psicologia e de 
Pedagogia da UNIPAC 
D) Duração da atividade: 3 horas e trinta minutos. 
E) Instituições envolvidas: UNIPAC 
 
10 – Organização do evento “Vamos falar sobre autismo” no âmbito do Dia Mundial do Autismo. 
 
A) Descrição da atividade: Palestras visando apresentar aspectos do autismo aos alunos de 
graduação dos cursos de Pedagogia e Psicologia da UNIPAC. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Melhorando o ambiente social de crianças 
diagnosticadas com TEA. 
C) Público atendido: Aproximadamente 80 alunos de graduação dos cursos de Psicologia e de 
Pedagogia da UNIPAC 
D) Duração da atividade: Um dia. 
E) Instituições envolvidas: UNIPAC 
 
11 – Ministra as disciplinas “Análise Experimental do Comportamento 1 – Processos básicos”; 
“Análise Experimental do Comportamento 2 – Processos avançados” “Psicologia e Educação 
Inclusiva”; “Orientação Profissional”; “Supervisão de Estágio”; “Orientação de Trabalho de 
Conclusão de Curso”. 
 
A) Descrição da atividade: Disciplinas do curso de Psicologia.  
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Melhorando o ambiente social de crianças 
diagnosticadas com TEA. 
C) Público atendido: Aproximadamente 150 alunos no total do ano. 
D) Duração da atividade: Disciplinas semestrais. 
E) Instituições envolvidas: UNIPAC. 
 
12 – Palestra: Pesquisa e intervenção em inclusão de pessoas com síndrome de Down no trabalho” 
– Jornada de Análise do Comportamento Paradigma - 15 de julho de 2017, São Paulo SP. 
 
A) Descrição da atividade: Palestra realizada na Jornada de Análise do Comportamento no 
Paradigma Centro de Ciência e Tecnologias do comportamento com o tema Pesquisa e intervenção 
em inclusão de pessoas com síndrome de Down no trabalho. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas em 
Organizações. 
C) Público atendido: Psicólogos e Analistas do Comportamento, aproximadamente 30 pessoas. 
D) Duração da atividade: 1 hora 
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E) Instituições envolvidas: Paradigma. 
 
13 – Palestra: Análise do Comportamento e inclusão de pessoas dom Síndrome de Down no 
mercado de trabalho – Jornada Carioca de Análise do Comportamento - 29 de julho de 2017, 
1h30min, Rio de Janeiro – RJ 
 
A) Descrição da atividade: Palestra realizada na Jornada Carioca de Análise do Comportamento 
com o tema Análise do Comportamento e inclusão de pessoas com síndrome de Down. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas em 
Organizações. 
C) Público atendido: Psicólogos,  Analistas do Comportamento, familiares de pessoas com 
deficiência, aproximadamente 100 pessoas. 
D) Duração da atividade: 1h30min. 
E) Instituições envolvidas: Creative Ideas – Rio de Janeiro 
 
14 – Palestra: Análise do Comportamento Aplicada à inclusão de pessoas com síndrome de Down 
no trabalho” – XXVI Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental – 9 de 
setembro de 2017, 1h, Bauru-SP 
 
A) Descrição da atividade: Palestra realizada XXVI Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental com o tema Análise do Comportamento Aplicada à inclusão de pessoas com 
síndrome de Down no trabalho. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas em 
Organizações. 
C) Público atendido: Analistas do Comportamento – aproximadamente 30 pessoas (assistindo) e 
1000 pessoas no congresso. 
D) Duração da atividade: 1 hora 
E) Instituições envolvidas: ABPMC e Paradigma 
 
15 – Aula: Tecnologias Comportamentais para inclusão no ambiente de trabalho – Instituto 
Continuum – 30 de setembro de 2017, 8h, Londrina-PR 
 
A) Descrição da atividade: Aula realizada para o curso de OBM com o tema Tecnologias 
Comportamentais para inclusão no ambiente de trabalho. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas em 
Organizações. 
C) Público atendido: Analistas do Comportamento – aproximadamente 10 alunos. 
D) Duração da atividade: 8 horas. 
E) Instituições envolvidas: Instituto Continuum. 
 
16 – Palestra na mesa redonda: Práticas e políticas públicas em educação especial e inclusão – 
Jornada de Análise do Comportamento Universidade Positivo – 6 de outubro de 2017 – Curitiba-PR 
 
A) Descrição da atividade: Palestra realizada na Jornada de Análise do Comportamento 
Universidade Positivo com o tema “práticas e políticas públicas em educação especial e inclusão”. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas em 
Organizações. 
C) Público atendido: Alunos da Universidade Positivo e Analistas do Comportamento – 
aproximadamente 100 participantes. 
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D) Duração da atividade: 1h30min 
E) Instituições envolvidas: Universidade Positivo 
 
17 – Palestra na mesa redonda: Despatologizar é possível – VII Encontro Despatologiza: 
Despatologizar diferenças, enfrentar desigualdades – 10 de outubro de 2017 – Campinas-SP 
 
A) Descrição da atividade: Palestra realizada no evento “VII Encontro Despatologiza” na Faculdade 
de Educação da Unicamp com o tema “Inclusão no trabalho e Emprego Apoiado”. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas em 
Organizações. 
C) Público atendido: Alunos da Faculdade de Educação da Unicamp, psicólogos, profissionais de 
saúde, professores e interessados no tema – aproximadamente 200 pessoas. 
D) Duração da atividade: 2h30min 
E) Instituições envolvidas: Conselho Regional de Psicologia, Movimento “Despatologiza”. 
 
18 – Palestra: Evidências científicas de eficácia da estratégia de Emprego Apoiado para pessoas 
com Síndrome de Down – VIII Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down – 27 de outubro de 
2017 –Maceió, AL. 
 
A) Descrição da atividade: Palestra realizada no VIII Congresso Brasileiro sobre Síndrome de 
Down com o tema  “Evidências científicas de eficácia da estratégia de Emprego Apoiado para 
pessoas com síndrome de Down”. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas em 
Organizações. 
C) Público atendido: Profissionais de saúde, pessoas com síndrome de Down, familiares de pessoas 
com síndrome de Down. 
D) Duração da atividade: 30min 
E) Instituições envolvidas: Instituição realizadora do congresso: Amor 21; CEESD (Centro de 
Educação Especial Síndrome de Down). 
 
19 – Organização do evento: “A institucionalização de pessoas com deficiência: desafios e 
possíveis caminhos” – Atibaia-SP, 02 de setembro de 2017, promovido pelo Conselho Regional de 
Psicologia 
 
A) Descrição da atividade: Evento realizado na FAAT- Faculdade de Atibaia sobre a 
institucionalização de pessoas com deficiência em clínicas de longa permanência. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas em 
Organizações. 
C) Público atendido: O público do evento. 
D) Duração da atividade: 5 horas 
E) Instituições envolvidas: Conselho Regional de Psicologia – subsede Campinas, FAAT 
(Faculdade de Atibaia). 
 
20- Assessoria à ONG Pró-Saber SP 
 
A) Descrição da atividade: Curso para capacitação de formadores em oficinas lúdicas de 
conscientização ambiental (sustentabilidade).  
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Promovendo Sustentabilidade. 
C) Público atendido: Diretamente, os participantes do curso, membros da comunidade de 
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Paraisópolis e indiretamente a comunidade 
D) Duração da atividade: seis meses 
E) Instituições envolvidas: ONG Pró-Saber SP, Escola Estadual, ONG Casa da Amizade, 
Associação de Catadores Reciclando a Esperança de Paraisópolis – ACREP. 
 
21 – Projeto de intervenção para desenvolvimento de habilidades sócio-emocionais em 
comunidades carentes 
 
A) Descrição da atividade: Educação de voluntários para a condução das intervenções e 
intervenções diretas com a população infantil e adolescente da comunidade Olga Benário no Capão 
Redondo (município da Grande São Paulo). 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Promovendo Sustentabilidade 
C) Público atendido: Trinta voluntários recebem uma formação em desenvolvimento de habilidades 
sócio-emocionais e aproximadamente 40 crianças e adolescentes do Capão Redondo.  
D) Duração da atividade: a atividade dura o ano todo com intervenções semanais de três horas. 
E) Instituições envolvidas: ONG Base Colaborativa. 
 
22 – Projeto Sementores  
 
A) Descrição da atividade: Projeto de desenvolvimento de vínculo com a natureza e 
desenvolvimento de habilidades sócio-emocionais e de cuidados a partir de vínculos com a 
natureza. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Promovendo Sustentabilidade. 
C) Público atendido: aproximadamente 20 famílias da cidade de São Paulo 
D) Duração da atividade: Cada edição da atividade dura 4 horas. Já aconteceram 4 edições desta 
atividade.  
E) Instituições envolvidas: Empresa Raizs, Festival Colher de Pau.  
 
23 – Atendimentos e supervisão de atendimentos de crianças no espectro do transtorno autista 
 
A) Descrição da atividade: Cumprimento e supervisão de cumprimento de Planos de Ensino 
Individualizados de crianças no espectro do transtorno autista. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Melhorando o ambiente social de crianças 
diagnosticadas com TEA. 
C) Público atendido: Doze crianças no espectro. 
D) Duração da atividade: Contínua durante o ano, com atendimentos semanais (atendimentos) ou 
quinzenais (supervisões). 
E) Instituições envolvidas: Gradual. 
 
24 – Apresentações do Programa PAX para as secretarias de municipais de educação de Itapevi, 
Sorocaba, Jaguariúna, Carapicuíba, Cotia, Osasco, Jandira, Santana do Parnaíba. 
 
A) Descrição da atividade: apresentações em separado para cada secretaria da proposta de parceria 
com o PAXIS Institute (Tucson, Arizona) e do Jogo PAX para fins de implementação em escolas 
do municípios. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas 
Organizacionais. 
C) Público atendido: supervisores de ensino, analistas de projetos e psicólogos das Secretarias, 
diretores de escolas públicas municipais. 
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D) Duração da atividade: aproximadamente 15 hora e meia distribuídas nos diferentes encontros. 
E) Instituições envolvidas: Secretarias Municipais de Educação de de Itapevi, Sorocaba, Jaguariúna, 
Carapicuíba, Cotia, Osasco, Jandira, Santana do Parnaíba e o Paradigma. 
 
 
25 – Palestra “Promovendo famílias mais nutridoras” na Sociedade Bíblica do Brasil. 
 
A) Descrição da atividade: Apresentação sobre políticas públicas e práticas ara tornar as famílias 
ambientes mais nutridores. 
B) Projeto de pesquisa a que essa atividade se vincula: Comportamentos e Sistemas em 
Organizações. 
C) Público atendido: Aproximadamente 30 representantes e beneficiários de ONGs 
D) Duração da atividade: 3 horas 
E) Instituições envolvidas: Sociedade Bíblica do Brasil 
 
 
 


