
 

 
 

FICHA TÉCNICA DE TREINAMENTO 
 
 
 

Nome do Treinamento: 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 
 

Contextualização e Objetivos do Treinamento 

Um treinamento baseado em emoções, como equilibrar as nossas emoções?  

O treinamento de Inteligência Emocional é uma escolha a ser feita, é uma decisão de mudar 

seu nível de consciência real.  

Quando se entende que o Amor, a Raiva, a Alegria, a Tristeza e os Medos, fazem parte do dia 

a dia de cada ser humano, e influenciam diretamente no resultado de ser ou não felizes, de 

atingir ou não objetivos e metas, de alcançar ou não o patamar desejado de vida, saúde, 

finanças e espiritual, é possível também entender por que se vivem e se revivem dores e 

amores.  

Este treinamento traz consciência e equilíbrio entre razão e emoção, e nos faz mais estáveis 

e mais responsáveis com as decisões tomadas a todo momento. O treinamento de 

Inteligência Emocional não deveria ser somente um treinamento e sim uma escolha para 

viver melhor. Deveria ser ensinado na escola primária e ao longo de todos os anos da vida 

de qualquer ser humano.  

O que torna atualmente pessoas e profissionais mais destacados, sem dúvida nenhuma é a 

Inteligência Emocional, e não somente as áreas técnicas específicas de cada um. Atualmente, 

quem sabe equilibrar razão e emoção está à frente de todos os demais, que se sentem 

enredados com as dificuldades do dia a dia e das incertezas que as escolhas trazem na vida 

de cada um. 

 

Técnicas Aplicadas  

- Conceitos de Administração de 

Empresas  

- Hábitos Eficazes  

- Dianética  

- PNL  

- Coach  

- Inteligência Emocional  

- Psicologia Positiva  

- Conceitos Filosóficos Socratianos  

- Conceitos Sociológicos  



 

Conteúdo Desenvolvido  

– Inteligência Emocional e seus Conceitos  

– Como a Inteligência Emocional pode alterar a vida cotidiana, resultados familiares e 

profissionais 

– Inteligência Emocional no trabalho, desenvolvimento das capacidades 

– Tristeza e Raiva, como podem ser usados para melhorar o desenvolvimento pessoal e 

profissional 

– Amor e Alegria, como podem potencializar o crescimento e desenvolvimento humano 

- Medo, como atrapalha e trava o crescimento pessoal e profissional e como ele pode ser 

usado para potencializar crescimento e fortalecer o ser humano 

– Inteligência Emocional como base para tomada de decisões mais assertivas e evolutivas 

– Inteligência Emocional X mercado de trabalho, como obter melhores resultados no 

trabalho 

– Inteligência Emocional como Autoconhecimento 

- Aplicação da Inteligência Emocional do dia a dia  

 

Público Alvo 

Todos que querem e desejam equilibrar razão e emoção de maneira prática e simples.  

 

Tipo de Treinamento 

Corporativo e aberto 

 

Carga Horária 

16 horas 


