
CURSO DE EXTENSÃO
 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

NAS ORGANIZAÇÕES 



 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NAS ORGANIZAÇÕES 

Este Curso visa complementar e potencializar o desenvolvimento das demais 

competências (cognitivas, atitudinais e práticas) anteriormente apreendidas por 

empreendedores, gestores e estudantes. No médio e longo prazos, estimula-se a 

interação e o desenvolvimento de relacionamentos entre os públicos acadêmico e 

empresarial.

Nas últimas décadas, o papel da Inteligência Emocional tem sido estudado 

cientificamente e seu impacto já tem sido comprovado. Como a educação formal 

raramente inclui aprendizados específicos sobre inteligência emocional, o grande 

desafio de empreendedores, administradores e estudantes ainda é aplicar estes 

conhecimentos e obter resultados práticos do desenvolvimento da inteligência 

emocional em sua realidade cotidiana. A constante necessidade de desenvolvimento 

de competências e dos relacionamentos críticos, o acúmulo de atividades e funções, 

as restrições de recursos, a demanda por resultados, as pressões das lideranças, 

as decisões difíceis que, por vezes, se arrastam, todos esses aspectos afetam o 

bem-estar e a produtividade nas organizações. Com uma abordagem integral 

inédita, este curso irá demonstrar como é possível desenvolver a Inteligência 

Emocional no ambiente de trabalho, alcançando mais equilíbrio, foco e 

produtividade. 

 

PÚBLICO-ALVO

Empreendedores, líderes de equipes, gestores, autônomos e estudantes de todas as 

áreas. 



OBJETIVOS  

O Objetivo Geral deste Curso é apresentar os conhecimentos e abordagens práticas 

mais modernas para o desenvolvimento da Inteligência Emocional dos 

participantes. 

Os Objetivos Específicos: 

.: Apresentar os conceitos-chaves sobre o tema Inteligência Emocional e ajudar os 

participantes a mobilizar e aplicar esses conhecimentos no cotidiano 

organizacional;

.: Apresentar e praticar técnicas para o desenvolvimento da autoconsciência 

emocional; 

.: Apresentar e praticar técnicas para a gestão das emoções nos relacionamentos. 

 

 

DOCENTE

Prof. Dr. Carlos Karam 

Carlos Alberto Karam é doutor em Administração (UFSC), com Mestrado em Administração 
Estratégica (PUC/PR), MBA em Gestão de Programas e Projetos (SEBRAE / ESTÁCIO DE SÁ) e 
Bacharelado em Administração de Empresas (ESAG/UDESC). Acumulou mais de 20 anos de 
experiência desenvolvendo atividades acadêmicas e profissionais junto a organizações de 
todos os portes e setores da economia. Nos últimos anos, buscou ampliar, diversificar e 
aprofundar suas experiências profissionais e pessoais, por meio de estudos de novos 
conteúdos e práticas sobre as emoções, criando uma abordagem inédita que apoia 
profissionais a desenvolver maior Inteligência Emocional. 



INVESTIMENTO E HORÁRIOS

Valor: R$390,00 
20% alunos e ex-alunos (R$312,00 ) 

Pagamento em 3x no boleto

Carga Horária - 12h/aula 
Dia da semana + horários terças e quintas feiras das 19h as 22h 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

.: 1º Encontro (4h): O papel das emoções na vida pessoal e profissional 
Serão apresentados e discutidos os estudos mais recentes sobre como as emoções 
afetam de forma consciente e não consciente nossas decisões e estado mental. O que 
abrange a inteligência emocional e como esse tema se insere nas organizações. Os 
participantes irão discutir e experimentar (com exercícios práticos) os aspectos que 
afetam suas motivações e bem estar no trabalho. 

.: 2º Encontro (4h): Aprendendo a desenvolver a inteligência emocional 
A inteligência emocional precisa ser praticada para ser desenvolvida. Desde a prática 
do centramento, até a expansão da percepção emocional, os participante poderão 
aprender exercícios e fontes de informações que poderão ajudá-los a ampliar sua 
autoconsciência emocional. Como resultado, poderão obter aumento do foco e 
concentração, além de mais equilíbrio, estabilidade, produtividade e resiliência. 

.: 3º Encontro (4h): Como lidar com as emoções nos relacionamentos profissionais Os 
relacionamentos são os canais pelos quais enriquecemos nossa atividade profissional 
e nos sentimos realizados. A efetividade dos relacionamentos é ameaçada por 
aspectos subjetivos que muitas vezes permanecem não conscientes. Os participantes 
irão praticar como enriquecer a comunicação e desenvolver uma postura emocional 
mais eficaz para obter melhores resultados de seus relacionamentos 
  

 
 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc
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