
 

 

PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL II                                            2013 

                      

                                   Cronograma de Laboratório  
 
Sem/ 

data 
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Atividade 

1 5 ag 6 ag 7 ag 8 ag 9 ag 

 

passagem do tempo  e o comportamento 
operante  (exercício 1 no texto  do 
laboratório II) 

2 12 ag 13 ag 14 ag  

 

15 ag  

 

16 ag  

 

controle discriminativo de respostas 
operantes - linha de base (exercício 1 no 
texto do laboratório II ) 

3 26 ag 20 ag 21ag 22 ag 23 ag controle discriminativo de respostas 
operantes - treino 

4 2 set 27 ag 28 ag 29ag 30 ag controle discriminativo de respostas 
operantes - treino 

5 9set 3 set 4 set 5 set 6 set controle discriminativo de respostas 
operantes - treino 

6 16 set 10 set 11 set* 

ABPMC 
  

12 set* 

ABPMC 

13 set* 

ABPMC 

generalização de estímulos 

7 23 set 17 set 18 set 19 set 20 set discussão de gráficos/relatório 

8 30 set 24 set 25 set 26 set 27 set   controle discriminativo de dois operantes 
    

9 7 out 1 out 2 out 3 out 4 out encadeamento 
 

10 14 out 8 out 9 out 10 out 11 out encadeamento 

11 21 out 15 out  16 out 17 out  18 out  reversão do controle discriminativo  de 
respostas operantes - treino 

12 28 out 22 out 23 out 24 out 25 out reversão do controle discriminativo  de 
respostas operantes - treino 

13 11 nov  29 out 30 out 31 out 8nov reversão do controle discriminativo  de 
respostas operantes - treino 

14 18 nov 12 nov 13 nov 1 nov 22 nov reversão do controle discriminativo  de 
respostas operantes - treino 

15 25  nov 19 nov 27 nov 21 nov 29 nov  generalização de estímulos 

16 2 dez 26 nov 4 dez 28 nov 6 dez Discussão de gráficos / relatórios 

17  
 

      

* semana de integração/semana acadêmica   ---   4 a 8 de novembro 

 
 
 

 


