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São Paulo recebe em agosto maior encontro brasileiro de Análise do comportamento 

 

A Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC) realiza seu 24º Encontro anual 

entre 19 e 22 de agosto na Universidade São Judas Tadeu (USJT), campus Mooca, em São Paulo. O 

Encontro, presidido por Jan Luiz Leonardi, tem por tema “Ciência do comportamento para a construção 

de um futuro sustentável”. 

Maior fórum brasileiro de Análise do comportamento, reúne analistas do comportamento de todas as 

regiões do Brasil e convidados internacionais. São quatro dias de atividades ocorrendo simultaneamente 

em 25 salas, nas quais os participantes apresentam e debatem avanços e desafios mais significativos da 

área, da pesquisa básica, aplicada e histórico-conceitual à intervenção comportamental com várias 

populações e cenários. 

Entre os convidados estrangeiros com presença confirmada no Encontro deste ano, encontram-se os 

pesquisadores Bernardo Guerin (Universidade do Sul da Austrália), Glenn Callaghan (Universidade 

Estadual de San Jose) e Henry Schlinger (Universidade da Califórnia), além de pelo menos uma centena de 

convidados brasileiros.  

Participam dos Encontros da ABPMC pessoas em diferentes níveis de desenvolvimento acadêmico, desde 

estudantes de iniciação científica a professores e pesquisadores livres-docentes. Como a maior parte dos 

analistas do comportamento brasileiros concentra-se no Sul e Sudeste, e considerando a facilidade de 

voos para São Paulo, espera-se um recorde de participantes no Encontro deste ano, acima de 2 mil 

participantes.  

Na véspera da abertura do Encontro da ABPMC, dia 18 de agosto, será realizado o 1º Encontro cultural de 

estudante de Análise do Comportamento, denominado Radicais Livres. O evento tem por objetivo 

promover a disseminação da Análise do Comportamento entre os estudantes brasileiros, proporcionando 

experiências de aprendizagem por meio de jogos e outras atividades lúdicas. É constituído por uma série 

de disputas na quais equipes de estudantes de graduação e pós-graduação participam de tarefas e 

desafios específicos. As atividades ocorrem em contextos descontraídos tendo como pano de fundo 

pressupostos filosóficos, metodológicos, conceituais e de aplicação da Análise do comportamento.  

Fundada em 1991, a ABPMC reúne psicólogos, e profissionais de outras áreas, interessados na 

disseminação e no desenvolvimento científico e tecnológico da Análise do comportamento. São mais de 

1.500 sócios espalhados por todas as regiões do Brasil. 

A ABPMC mantém atualmente três publicações: Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva 

(RBTCC), publicada regularmente desde 1999; Comportamento em Foco, que começou a ser publicada em 

1996 (com o título Sobre Comportamento e Cognição) e o Boletim Contexto, publicado desde 2005.  
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Mais informações sobre o 24º Encontro da ABPMC podem ser obtidas no site 

http://www.encontroabpmc2015.com.br/ ou pelo telefone (11) 3675-2325.  Para obter mais informações 

sobre a ABPMC, acesse o site www.abpmc.org.br. 
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