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Mestrado Profissional em Análise do Comportamento Aplicada 

Paradigma Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento 

[Nome do Candidato] 

[Data]  

 

PLANO DE TRABALHO PARA O MESTRADO 

 

1) Motivos para cursar a Pós-Graduação neste Programa: 

 

Escreva um ou dois parágrafos na primeira pessoa (por exemplo, eu espero, eu imagino, eu 

pretendo) sobre por quê você decidiu fazer o Mestrado. Você pode tentar responder às perguntas 

abaixo para elaborar o texto.  

Você já é analista do comportamento?  

Já atua profissionalmente? Em que área? (Por exemplo, clínica, escola, setor público, organizações 

privadas). 

Está preocupado com intervenção?  

Com que comportamentos você está preocupado? 

Como você espera que o mestrado lhe ajude profissionalmente? 

 

2) Disponibilidade para o curso: 

 

Qual o número de horas por semana que está reservando para cursar as aulas? 

Quantas horas por semana você imagina ou está reservando para estudar para as aulas? 

E para desenvolver seu projeto de pesquisa? 

 

3) Breve caracterização da área de investigação com indicação do tema a ser pesquisado e 

objetivos: 

 

Novamente, um ou dois parágrafos. 

Aqui você desenvolve um pouco o que imagina estudar sobre a área que você definiu antes. Por 
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exemplo, se foi clínica, o que na clínica? Atendimento fora do consultório? Pesquisa sobre a relação 

terapêutica? Se foi escola, práticas aversivas de professores? Hábitos de estudo? Ensino de 

leitura? Prevenção de violência? Se foi organizações, segurança no trabalho, recrutamento e 

seleção, treinamento? E assim por diante. 

Não é esperado que o candidato se aprofunde. Nem é esperado que o problema de pesquisa esteja 

decidido. Mas é um bom momento para refletir sobre isso. 

 

4) Linha de pesquisa na qual seu tema de interesse se insere:  

 

Leia as descrições das Linhas de Pesquisa que estão no site do programa (mestrado > mais 

informações), veja em qual delas o seu tema se encaixa e informe aqui. 

Você também pode fazer o contrário. Leia primeiro as linhas para ter ideia do que pretende estudar 

e depois faça o parágrafo do Item 3. 

 

5) Referências bibliográficas. 

 

Não é uma parte obrigatória. Se você tiver referências que lhe guiaram para escrever o Item 3, 

aproveite para colocá-las aqui. 

 

IMPORTANTE: Um problema de pesquisa surge de um questionamento pessoal, de uma 

revisão sistemática da literatura e das disciplinas cursadas durante o mestrado. Agora você 

está apenas informando intenções. Você poderá mudar seu projeto ao longo do curso.  

 


