
EMOCIONAL

CURSO

EM SAÚDE

4 a 25 NOV

DE
INTELIGÊNCIA

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso básico de I.E.
Duração total de 30h:
2 ECTS, a decorrerem de 4 de Novembro a 25 Novembro, inclusive, com duas sessões
por semana, às 5ª e 6ª feiras entre as 17-22h.  4, 5, 11, 12, 19 e 25 de Novembro das 17-22h

Inscrições - de 11 a 22 de  Outubro de 2010
A Inscrição é formulada neste boletim, também disponível em www.ess.ipvc.pt



CURSO BÁSICO DE  I.E.

Conteúdo programático

Destinatários

Nº Vagas

Propina
Curso básico de I.E.

Pretende-se que os formandos, no final do curso, estejam capacitados para reconhecerem a importância 
da IE em saúde, na interacção profissional em equipa e com os utentes dos serviços de saúde.

Conceito de inteligência emocional
O quociente de inteligência e os múltiplos tipos de inteligência
Aplicabilidade da inteligência emocional 
As emoções e os afectos na vida pessoal e profissional 
Motivação e Automotivação
Empatia em saúde com o utente, familiares e equipa multidisciplinar
Relacionamento interpessoal em saúde
Gestão de conflitos em situações críticas
A função da amígdala
Técnicas de gestão das emoções

Profissionais da área da saúde e outras áreas vocacionadas para a gestão de recursos humanos e de 
equipas.

30 formandos, com limite mínimo para abertura de 15 inscrições.
A selecção dos candidatos far-se-á por ordem de inscrição. 
Condições para certificação do curso - 25 h presenciais.

  - 175 euros

CURSO AVANÇADO DE I.E.

Nº Vagas

Organização e Funcionamento

Duração total

Propina
Curso Avançado de I.E. 

www.ess.ipvc.pt

Organização 

Onde existe a vontade, existem os caminhos (Karl Rogers).
Um dos caminhos que existe é este curso prático e vivencial. É uma excelente oportunidade para reflectir 
sobre a sua qualidade de vida emocional. Centrado em Soluções Saudáveis, que conduzam as pessoas 
envolvidas à Satisfação e mantendo Sempre um Sorriso de Sucesso interior, com muita Simplicidade, 
percorrendo o caminho na procura da nossa Sabedoria. 

Máximo de 20 formandos, mínimo 15.

No caso do Curso avançado de IE só se aceitam inscrições de candidatos que tenham frequentado o Curso 
Básico de IE, nesta edição ou em edições anteriores, e a selecção dos candidatos far-se-á por ordem de 
inscrição. 

40 horas - 2,5 ECTS
Início previsto em Janeiro, em datas a definir
Condições para a certificação do curso - 35h presenciais.

– 200 euros
Mais informações disponíveis em

Organizadoras - Cidália Amorim, Salete Calvinho, Salomé Ferreira
Formadora - Angela Escada (Formadora na área comportamental, inteligência emocional e criatividade 
Psicóloga clínica; Consultora e Coaching).

 

A Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo pretende realizar uma formação sobre Inteligência Emocional em Saúde 
(I.E.), por considerar que a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal são habilidades que contribuem para o desenvolvimento da 
inteligência emocional (I.E.) e favorecem a gestão de emoções, a utilização da empatia, da cooperação e da gestão de conflitos. 


