
duração 

22 horas 
 
datas de realização 

 a definir 

horário 

pós-laboral  
19h00 às 22h00 
(últimos 2 dias das19h às 21h) 
 

preço de inscrição 

185,00 € 
 
descontos 

early bird 20% = (148,00€) para 
quem efetivar (pagar) até um 
mês antes do início da 
formação.  
 

este valor inclui: 
documentação; certificado de 
formação 

 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
 
local de realização 

instalações da UNAVE/UA  
 
inscrições e informações 

virginiablopes@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A Inteligência Emocional é reconhecida na atualidade como uma aptidão fundamental em 
todos os domínios da atividade profissional e pessoal. Desenvolver a Inteligência Emocional é 
um dos investimentos mais importantes que podemos empreender, pois os pensamentos e as 
emoções estão presentes em toda a nossa existência e desempenham um papel fundamental, 
quer no relacionamento connosco próprios, quer nas relações interpessoais, familiares ou 
profissionais.   
Saber identificar, compreender e gerir  as nossas emoções é uma clara mais-valia para 
qualquer pessoa que pretenda melhorar significativamente o seu bem-estar pessoal e atingir a 
excelência. 
 
 
objetivos específicos  
- Compreender o conceito e importância da inteligência emocional e a insuficiência do 
quociente intelectual 
- Conhecer a anatomia e função das emoções 
- Identificar as componentes da inteligência emocional 
- Identificar os principais obstáculos da inteligência emocional e superá-los 
- Identificar os seus gatilhos emocionais e manter o autodomínio 
- Melhorar a capacidade de resiliência perante a situações de stress e/ou adversas 
- Desenvolver a capacidade de controlo das emoções  
- Aplicar na prática as estratégias de inteligência emocional 

 
 
destinatários 
Todos os profissionais  dos vários quadrantes e público em geral.  
Este curso destina-se a todas as pessoas que pretendam desenvolver competências ao nível 
da Inteligência Emocional, no sentido de desenvolver e atingir a excelência pessoal e 
profissional  
 
 
conteúdos programáticos 
O que é a inteligência emocional; 
A importância e as vantagens da inteligência emocional; 
Qi e Qe – Emoção Versus Razão; 
As emoções: para que servem, como funcionam; 
A anatomia do cérebro Trino; 
O modelo ECER; 
Como aprendemos: os dois modelos cerebrais; 
As crenças limitadoras; 
As categorias da inteligência emocional; 
Técnicas de desenvolvimento da inteligência emocional :  

-Controlo dos ECC “Estímulos Emocionalmente Competentes” 
-Controlo do “auto-engano” (self – deception) 
-Controlo dos “sequestros emocionais”  (emotional hijacking)  
-Controlo da procrastinação (ego– depletion) 
-Gestão da linguagem não-verbal 

Treino da literacia emocional, resiliência e comportamentos nutritivos. 
Aplicação de teste de personalidade 
 

métodos pedagógicos a utilizar 
Expositivo, demonstrativo e ativo, composto de exercícios práticos, atividades de role play e 
dinâmicas de grupo. 

Nós e Inteligência Emocional 

 



Anabela M. Sousa Pereira 

Professora Associada com Agregação na Universidade de Aveiro 

Doutorada em Psicologia pela Universidade de Hull em Inglaterra. Os seus 
interesses são focalizados na Psicologia da Educação na interface com a    
Psicologia da Saúde. É Diretora do Stresslab (Laboratório de Investigação e 
Intervenção no stress). 

 
coordenadora 

Natália Fernandes  

Psicóloga e Consultora de Recursos Humanos 

Licenciada em Psicologia Social, pela Universidade de Coimbra. Consultora 
de Recursos Humanos, com vasta experiência em recrutamento de quadros 
técnicos e superiores, nos vários quadrantes profissionais. É certificada em 
Aplicação de Provas Psicométricas (SHL Portugal), Técnicas de Entrevistas, 
Gestão de Conflitos, Treino Assertivo e Inteligência Emocional  
 

formadora  

Testemunhos da edição anterior  
 
“Foi impressionante e muito cativante a identificação e reconhecimento da sabedoria e metodo-
logias aprendidas nesta formação. Tão fáceis e tão úteis, mas esquecidas / adormecidas, porque 
vivemos grande parte de nossas vidas em piloto automático. Esta formação serviu-me de alerta 
e fonte de inspiração para viver o HOJE em pleno, tomando consciência de tudo o que nos ro-
deia e, acima de tudo, ter a sabedoria para gerir as emoções em vez do oposto, de esforço é 
muito menor, mas cujo  resultado não se traduz em momentos de felicidade.”, Graça Marques, 
in “Nós e a Inteligência Emocional”(2017) 
 
“Eu considero que a formação tenha sido uma mais valia no meu desenvolvimento pessoal. Sem 
dúvida, esta irá ter um papel preponderante em diversas situações do meu dia a dia, ajudando-
me a resolver as mesmas com a maior clareza possível. “, André Silva, in “Nós e a Inteligência 
Emocional”(2017) 
 
“Tudo vem a nós quando necessito-mos, o mestre sempre aparece quando temos necessidade 
de mudar algo em nós. A Dr.ª Natália Maria Fernandes, é excelente, os meus parabéns pelo 
vossa escolha. Desejo que façam mais iniciativas sobre o desenvolvimento pessoal, é muito 
bom. O meu muito obrigada.”, Ana Nunes, in “Nós e a Inteligência Emocional”(2017) 
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