
EDITAL Nº 09/2022
FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA

NOÇÕES GERAIS SOBRE ABA – ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna público o
processo de seleção para o curso NOÇÕES GERAIS SOBRE ABA – ANÁLISE DO
COMPORTAMENTO APLICADA, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Educação –
SEME, destinada aos servidores do Quadro de Magistério da Rede Municipal, conforme
segue:

1. FINALIDADE DO CURSO
1.1 Instrumentalizar servidores do magistério municipal para o desenvolvimento de trabalho
com alunos da educação especial e no atendimento a alunos dentro do espectro autista,
além de estimular o desenvolvimento profissional e a responsabilidade de todos em
desempenhar atribuições específicas, que atendem ao público da educação especial.

2. OBJETIVOS DO CURSO
2.1. Atender ao estabelecido no Plano Municipal de Educação na Meta: 16 - “Formação do
professor – pós-graduação e formação continuada”.

2.2. Promover formação continuada ao servidor do magistério municipal para desempenhar
atribuições específicas de profissionais que atendem ao público da educação especial,
observadas as metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação, a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da
Pessoa com Deficiência.

2.3 Promover aos servidores do magistério noções gerais sobre o tema ABA - ANÁLISE DO
COMPORTAMENTO APLICADA.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3.1. A formação será dividida por 4 (quatro) módulos e abordará noções gerais sobre
procedimentos e técnicas de ensino baseadas em evidências científicas, a ciência ABA.
Através de metodologia teórica e prática, com compilação de referências bibliográficas
nacionais e internacionais, artigos científicos, além de demonstração técnica de avaliação e
intervenção no ensino-aprendizagem de alunos com deficiência e/ou atrasos no
desenvolvimento, as noções gerais serão com enfoque nos seguintes aspectos:

a. O que é ABA;
b. Dimensões da ABA;
c. Tríplice Contingência;
d. Reforço, Punição e Extinção;
e. Avaliação Funcional;
f. Avaliação Motivadora;
g. Avaliação Comportamental;
h. Protocolos de Avaliação;
i. Modelagem;
j. Modelação e Vídeomodelação;



k. Ensino em Ambiente Natural;
l. Ensino por Tentativas Discretas;
m. Funções de Comportamento;
n. Manejo de Antecedentes;
o. Procedimentos de Extinção;
p. Procedimentos de Reforçamento Diferencial.

4. METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA DO CURSO
4.1. O conteúdo do curso será apresentado em encontros presenciais nas dependências da
Secretaria Municipal de Educação; encontros síncronos via plataforma Google Meet;
atividades não-presenciais a serem realizadas por meio da plataforma google classroom;
estudo de caso e produção final.

4.2. A carga horária do curso será de 80 horas, assim distribuída:

Encontros presenciais 16h

Encontros síncronos via plataforma Google Meet 16h

Atividades não-presenciais Google Classroom 16h

Estudo de caso 16h

Produção final 16h

Carga Horária Total 80h

5. PÚBLICO ALVO
5.1. O Curso será destinado a servidores do magistério em atuação na Rede Municipal de
Ensino de Cachoeiro de Itapemirim.

6. PRÉ-REQUISITOS
6.1. Servidor do magistério municipal e estar atuando na Rede Municipal de Ensino de
Cachoeiro de Itapemirim.

6.2. Ter disponibilidade para participar do curso no horário noturno, de 18h às 22h.

6.3. Ter disponibilidade de conexão à internet, câmera e microfone para os encontros
síncronos.

7. DA INSCRIÇÃO E VAGAS
7.1. A inscrição é direcionada aos servidores do magistério que atuam na Rede Municipal
de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim.

7.2. Será formalizada a inscrição por meio de preenchimento de formulário eletrônico:
Inscreva-se aqui

7.3. Serão ofertadas 50 vagas.

https://forms.gle/g9hmfs1txtK8BphSA


7.4. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem das inscrições, respeitando a
classificação de acordo com os seguintes critérios:

a. Servidores do magistério que atuam na Gerência Pedagógica de
Ensino/Coordenação de Educação Especial;

b. Servidores do magistério que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais na Rede
Municipal de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim;

c. Servidores do magistério que atuam na Unidade Central da Secretaria Municipal de
Educação;

d. Servidores do magistério que atuam nas unidades de ensino da Rede Municipal de
Ensino de Cachoeiro de Itapemirim.

7.5. No formulário de inscrição a que se refere o item 7.2 os candidatos deverão anexar o
Documento de Identidade com foto.

7.6. Os interessados poderão se inscrever no período de 08h do dia 21/09/2022 às 17h do
dia 22/09/2022.

7.7. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem das inscrições, até o quantitativo
de vagas ofertadas.

7.8. O candidato inscrito de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, que não
comparecer no primeiro encontro, terá sua inscrição automaticamente cancelada.

8. DA FREQUÊNCIA, DO APROVEITAMENTO E DA CERTIFICAÇÃO
8.1. Para efeito de certificação, será exigido 75% de frequência da carga horária dos
encontros presenciais e síncronos e o cumprimento de 100% das atividades não
presenciais.

8.2. A título de certificação, as faltas relativas ao atestado médico não serão abonadas nos
encontros presenciais.

8.3. Os certificados serão emitidos pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o
constante nos itens 8.1 e 8.2.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
9.1. O curso será desenvolvido no período de 28 de setembro de 2022 a 10 de dezembro
de 2022 de acordo com cronograma próprio.

Divulgação do edital 19/09/2022

Inscrições on-line 21/09/2022 e 22/09/2022

Divulgação dos resultados 23/09/2022

Início da formação 28/09/2022



Entrega do produto final 10/12/2022

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O Curso NOÇÕES GERAIS SOBRE ABA – ANÁLISE DO COMPORTAMENTO
APLICADA, previsto neste Edital, não garante a certificação em Terapia ABA, apenas
noções gerais sobre o conhecimento da técnica.

10.2. A Subsecretaria de Educação Básica e a Gerência Pedagógica de Ensino são as
responsáveis pela produção técnica do curso.

10.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste
edital.

10.4. Não será emitido certificado de participação no curso para os candidatos que não
cumprirem todos os termos deste edital.

10.5. Fica autorizado a utilização de imagem, voz, dados biográficos, captados em vídeos,
áudios, fotografias e prints para fim de registro, divulgação e promoção das atividades do
curso em questão, disponibilizado em qualquer meio de comunicação, suporte, mídias,
métodos e tecnologias tangíveis ou intangíveis.

Cachoeiro de Itapemirim (ES), 19 de setembro de 2022.
Cristina Lens Bastos de Vargas
Secretária Municipal de Educação

Decreto nº 30.466/2022



ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO “ABA – ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA”

Módulo I Introdução à
Análise de

Comportamento Aplicada

Estudo da
Nomenclatura ABA e
sua origem.
Viabilização de uma
melhor observação do
professor ao perceber
um aluno com
características
diferentes. Introdução
da inclusão Escolar.

● O que é ABA
● Dimensões da ABA
● Tríplice Contingência
● Reforço, Punição e Extinção

Módulo II Avaliação
Comportamental do

Autismo

Criação de estratégias
para lidar com alunos
autistas. Mudança de
Comportamento.
Desenvolvimento de
algumas ideias para
aplicação de atividades
avaliativas na sala de
aula, de acordo com o
método ABA.

● Avaliação Funcional
● Avaliação
● Motivadora
● Avaliação Comportamental
● Protocolos de Avaliação

Módulo III Estratégias de
Ensino

Estudo de estratégias
do ABA. Manejo de
atividades com as
crianças.
Desenvolvimento
psicomotor. Autonomia.

● Modelagem
● Modelação e Vídeomodelação
● Ensino em Ambiente Natural
● Ensino por Tentativas Discretas

Módulo IV Redução do
Comportamento

Inadequado

Estímulo de algumas
funções. Inserção de
processos e
procedimentos ABA.
Desenvolvimento
comportamental e
cognitivo dentro do
método ABA.

● Funções de Comportamento
● Manejo de Antecedentes
● Procedimentos de Extinção
● Procedimentos de Reforçamento

Diferencial



ANEXO II

CRONOGRAMA DO CURSO

ENCONTROS PRESENCIAIS DATAS

Módulo I Introdução à Análise de Comportamento Aplicada 28/09/2022

Módulo II Avaliação Comportamental do Autismo 19/10/2022

Módulo III Estratégias de Ensino 09/11/2022

Módulo IV Redução do Comportamento Inadequado 30/11/2022

ENCONTROS SÍNCRONOS DATAS

Módulo I Introdução à Análise de Comportamento Aplicada 05/10/2022

Módulo II Avaliação Comportamental do Autismo 26/10/2022

Módulo III Estratégias de Ensino 16/11/2022

Módulo IV Redução do Comportamento Inadequado 07/12/2022


