Mestrado profissional em Análise do Comportamento Aplicada
O mestrado profissional é uma modalidade de pós-graduação stricto-sensu implementada
pela CAPES, órgão do Ministério da Educação responsável pelo reconhecimento e avaliação de
cursos de pós-graduação stricto-sensu no âmbito nacional, para atender à crescente necessidade de
integração da vanguarda tecnológica e de inovação científica ao mercado de trabalho brasileiro.
Para tanto, a CAPES credencia instituições de pesquisa e de ensino superior para formar mestres
que possam ajudar o pais a se integrar à realidade tecnológica de nossa época e que se disponham a
cooperar no desenvolvimento de inovações que transformem a atuação profissional no Brasil em
uma atividade de ponta, fato que já ocorre em diversas áreas do conhecimento.
O Núcleo Paradigma tem o privilégio de ser a primeira instituição a receber autorização da
CAPES para abrir um mestrado profissional na área da Psicologia no Brasil. A partir de 2013, o
Programa de Estudos Pós Graduados em Análise do Comportamento Aplicada do Núcleo
Paradigma de Análise do Comportamento formará

mestres em Análise Aplicada do

Comportamento que poderão atuar como uma ponte entre a vanguarda tecnológica da ciência do
comportamento e a vida profissional. Poderão ser formados, a depender de seus interesses, mestres
profissionais aptos a atuar em todas as áreas em que haja comportamento humano, tanto dentro de
empresas, quando na sociedade civil ou como profissionais liberais. Assim, o mestrado profissional
em análise do comportamento aplicada do Núcleo Paradigma se compromete com a atuação
específica do psicólogo em todas as suas áreas de atividade e também possibilita que profissionais
de diversas outras áreas se pós-graduem em análise aplicada do comportamento, fomentando no
país a interdisciplinaridade inerente à atuação do analista do comportamento.
Com a garantia dada pela CAPES de igualação de direitos entre o mestrado profissional e o
mestrado acadêmico, é garantido também ao mestre profissional o direito de ministrar aulas em
instituições de ensino superior que exijam o grau de mestre para contratação de professores e o
acesso ao doutorado que demandar o grau de mestre stricto-sensu.
Encaramos o desafio de sermos desbravadores dessa situação de vanguarda da Psicologia
no país com a colaboração de um corpo docente e de colaboradores com décadas de atuação
profissional e em pesquisas em análise do comportamento, reconhecidos nacional e
internacionalmente como representantes de excelência do Brasil nessa área.
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Para mais informações, você pode consultar diretamente a CAPES em:
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7419-mestrado-profissional
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