
 

 

 

Associação Paulista Central da Igreja Adventista do 7º. Dia  
 

Programa do Curso 

CURSO MENTOR 
TOTAL DE 

AULAS 
ATIVIDADES 
PRÁTICAS 

ANO 

Teoria das Múltiplas Inteligências II Heber Ceribelli 30H 50H 2019 

 

EMENTA 

Fundamentos teóricos e práticos de aspectos interativos entre as inteligências e habilidades 
sociais e intrapessoais. A utilização das inteligências na administração de conflitos 
interpessoais e no exercício da liderança na família, igreja e ambiente corporativo. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

1. Conhecer as bases fisiológicas da inteligência 
2. Compreender fundamentos e técnicas de administração de conflitos interpessoais nos 

contextos sociais, corporativos e na igreja 
3. Exercer liderança sob aspectos das inteligências intra e interpessoais 
4. Desenvolver habilidades sociais inteligentes e adaptativas 
5. Exercer e ensinar relacionamentos com limites saudáveis 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Bases Neuroanatomofisiológicas da inteligência, atenção e memória 
2. As Inteligências e administração de conflitos interpessoais na sociedade e na igreja 
3. As Inteligências e administração de conflitos interpessoais no ambiente corporativo 
4. Inteligência no exercício da liderança 
5. Desenvolvendo habilidades sociais inteligentes 
6. Inteligência e os Limites na educação e relacionamentos 

METODOLOGIA DE ENSINO 

1. Aulas Expositivas dialogadas 
2. Apresentações em Power Point 
3. Dinâmicas e Vídeos 
4. Pesquisas virtuais e Leituras 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

- Frequência mínima de 75% das aulas   
O aluno deverá comparecer a, no mínimo, 75% do total das aulas do curso. (Poderá ser feita 
compensação de faltas através da realização de atividades propostas pelo mentor do curso). 
- Realização de atividades práticas  
As atividades práticas deverão ser realizadas e registradas na ficha própria, cada uma 
correspondendo a uma determinada carga horária. Dentre as atividades listadas (anexo) o 
aluno(a) deverá escolher as que desejar fazer, até totalizarem o mínimo de 50 horas.    
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E DE MÍDIA 

BÍBLIA SAGRADA 
ANGELO MACHADO – Neuroanatomia Funcional 
DANIEL GOLEMAN – Inteligência Emocional 
ELLEN WHITE – Mente, Caráter e Personalidade I e II 
HOWARD GARDNER – Estruturas da Mente   
ANGELO MACHADO – Neuroanatomia Funcional 

 
Público alvo: Qualquer interessado na temática:  



 

 

• Líderes de departamentos 

• Membros leigos 

• Diretores, Coordenadoras, Orientadoras, Tesoureiros, Secretárias, Professores da rede 
Adventista. 

 
 


