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Formato do Curso 

 

Seminários dos participantes baseados nos capítulos dos livros descritos abaixo e no 

material disponível no Moodle. 

 

Avaliação 

 

Baseada em três critérios: 

1. Vídeos de capítulos do livro Ruído baseados em PowerPoints (70%). 

2. Participação como debatedor dos vídeos dos outros capítulos dos livros Rápido e 

Devagar e Ruído (10%). 

3. Assiduidade (20%). 

 

Programa de Ensino 

 

Ementa 

 

Modelo psicológico de julgamento e escolha. Vieses e heurísticas nos julgamentos. 

Psicologia da escolha. Ruído nos julgamentos. 

 

Horário: terças das 9h às 12h. 

 

Objetivos da Disciplina 

 

Expor e familiarizar o aluno com a abordagem psicológica da tomada de decisão. 

 

Conteúdo Programático do Livro Rápido e Devagar 

 

Dois Sistemas: atenção e esforço; o controlador preguiçoso; a máquina associativa; 

facilidade cognitiva; normas, surpresas e causas; uma máquina de tirar conclusões 

precipitadas; como os julgamentos ocorrem; responder a questões mais fáceis. 

 

Heurísticas e Vieses: lei dos pequenos números; âncoras; a ciência da disponibilidade; 

disponibilidade, emoção e risco; causa passa por cima de estatística; regressão à média; 

domando predições intuitivas. 

 

Excesso de Confiança: a ilusão do entendimento; a ilusão da validade; intuições versus 

fórmulas; a intuição dos especialistas; a visão de fora; o motor do capitalismo. 

 



Escolha: os erros de Bernoulli; teoria do prospecto; efeito dotação; eventos ruins; o 

padrão quádruplo; eventos raros; políticas em relação ao risco; de olho no placar; 

reversões; enquadramentos e realidade. 

 

Dois Eus: a vida como narrativa; o bem-estar experimentado; pensar na vida. 

 

Conteúdo Programático do Livro Ruído 

 

Achando o Ruído: crime e castigo ruidoso; um sistema ruidoso; decisões singulares. 

 

A Mente como Instrumento de Medição: questões de julgamento; medindo o erro; a 

análise do ruído; ruído de ocasião; como os grupos amplificam o ruído. 

 

Ruído em Julgamentos Preditivos: julgamentos e modelos; regras sem ruído; ignorância 

objetiva; o vale do normal. 

 

Como o Ruído Ocorre: heurísticas, vieses e ruído; a operação de equiparação; escalas; 

padrões; as fontes de ruído. 

 

Melhorando os Julgamentos: juízes melhores para julgamentos melhores; debiasing e 

higiene de decisão; sequenciando informação na ciência forense; seleção e agregação 

em previsão; diretrizes em medicina; definindo a escala nos ranqueamentos de 

desempenho; estrutura na contratação; o protocolo de avaliações mediadoras. 

 

Ruído Ótimo: os custos da redução de ruído; dignidade; regras versus padrões; levando 

o ruído a sério; um mundo menos ruidoso; auditoria de ruído; checklist para um 

observador de decisão; corrigindo predições. 

 

Livros 

 

Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow, New York: Farrar, Straus and Giroux, 

2011. (Traduzido como Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar, São Paulo: Editora 

Objetiva, 2012). 

 

Kahneman, Daniel, Olivier Sibony & Cass R. Sunstein. Noise: A Flaw in Human 

Judgment, New York: Little, Brown Spark, 2021. (Traduzido como Ruído: Uma Falha 

no Julgamento Humano, São Paulo: Editora Objetiva, 2021). 

 

Bibliografia Adicional 

 

Thaler, Richard H. & Cass R. Sunstein. Nudge: Improving Decisions about Health, 

Wealth and Happiness, London: Penguin Books, 2008. (Traduzido como: Nudge: Como 

Tomar Melhores Decisões sobre Saúde, Dinheiro e Felicidade, São Paulo: Editora 
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