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Em janeiro de 2020, foi formada a Organização Internacional de Análise do Comportamento
(International Behavior Analysis Organization, IBAO) para fornecer certificações de Análise do
Comportamento Aplicado em todo o mundo. O Conselho Consultivo Profissional do IBAO (PAB)
foi criado com de mais de 40 analistas do comportamento que praticam a ABA em mais de 20
países diferentes em 5 continentes.
O PAB foi dividido em comitês para criar os novos requisitos éticos, educacionais, de
treinamento, de supervisão e de exames para as certificações de Analista do Comportamento
Internacional (International Behavior Analyst, IBA) e Terapeuta do Comportamento
Internacional (International Behavior Therapist, IBT).
Após um ano de planejamento, discussão e criatividade, a IBAO orgulha-se de divulgar o
lançamento público de vários documentos importantes que mudarão para sempre a ABA em
todo o mundo. Todos os documentos estão disponíveis em www.theibao.com :
•

As Diretrizes Éticas da IBAO e o Modelo Ético de Resolução de Problemas

•

Os requisitos da IBA para certificação
o Os Objetivos Educacionais Obrigatórios (Required Educational Objectives, REOs)
da IBA

•

Os requisitos da IBT para certificação
o O Conteúdo de Treinamento da IBT

Com a criação dessas importantes certificações, muitas das barreiras e obstáculos que
impediam profissionais dedicados de obter certificação em todo o mundo foram removidos
para permitir uma acessibilidade mais ampla à certificação na ABA.
O importante trabalho da IBAO está apenas começando! O lançamento desses documentos
serve apenas para preparar quem busca certificações em ABA a entender os novos requisitos.
Nossa equipe de tecnologia está trabalhando diligentemente para criar o novo site e plataforma
de tecnologia da IBAO que ajudará os candidatos da IBA e da IBT na obtenção da certificação.
Esses requisitos entrarão em vigor, com o novo site e plataforma de tecnologia, no primeiro
semestre de 2021.

Até lá, as certificações da IBA e da IBT podem ser obtidas sob os critérios do período inicial do
IBAO. Detalhes disponíveis em www.theibao.com

