
 

 

 
AUTOCONHECIMENTO ATRAVÉS DA   

INTELIGÊNCIA RELACIONAL 
 

Sobre o curso: 
Programa de desenvolvimento de habilidades sociais e interativas, bem como de inteligência 

relacional, fortalecendo competências de criação, desenvolvimento e manutenção de 

relacionamentos interpessoais, pessoais e profissionais, saudáveis e mutuamente 

recompensadores. 

 

Objetivos: 

✓ Fortalecer habilidades sociais facilitadoras da criação e desenvolvimento de relacionamentos 
interpessoais. 

✓ Desenvolver a Inteligência Relacional a partir do modelo CLASSE da Mestre Ana Artigas. 
✓ Promover autoconhecimento facilitador do amadurecimento pessoal, preparando os participantes 

para desenvolverem relacionamentos saudáveis e produtivos. 
✓ Habilitar líderes e membros de equipes a fortalecerem vínculos, promovendo interações mais 

produtivas, recompensadoras e maduras. 
 
Público-alvo:  

Gestores, coordenadores e Líderes empresariais, membros de equipes multifuncionais, profissionais 

estratégicos e chave nas organizações, pessoas físicas interessadas em melhorar suas habilidades 

relacionais. 

 

Metodologia:  

Metodologia inovadora, desenvolvida por pesquisadora renomada no Brasil, reconhecida 

internacionalmente por Daniel Goleman. Professor capacitado, treinado e membro do corpo 

docente e “Embaixador” da Inteligência Relacional no Brasil. 

 

Conteúdo Programático: 

✓ O Método CLASSE – 6 competências da inteligência Relacional 

• C – Consciência de si e do outro – autoconhecimento pelo DISC 

• L – Liberdade para ser e deixar o outro ser quem é 

• A – Atratividade: elementos que conquistam as pessoas e te fazem lembrado 

• S – Segurança, convicção e influência 

• S – Sabedoria para compreender, negociar e manter vínculos duradouros 

• E – Empatia legítima 

 



 

 

 

✓ Relacionamento Interpessoal – conceito e características 

✓ As duas habilidades iniciais para a geração de vínculos: abertura x interesse 

✓ Inteligências Múltiplas – Inteligência Emocional 

✓ Inteligência Relacional – o trabalho da pesquisadora Ana Artigas – Conceito 

✓ Os relacionamentos como fonte de significado, propósito, realização e felicidade – mapa dos 

relacionamentos (pessoal e profissional) 

✓ Montagem de plano de construção, desenvolvimento, manutenção de vínculos e relacionamentos 

significativos. 

 

Datas: 19,26/10-09,16,23,30/10-07/12/2021 
 
Horário:  19h às 22 horas 
 
Carga horária: 21 horas 
 
Local: On-line (aulas ao vivo pelo Zoom) 
 
Investimento: R$ 918,00 ou em 6x de R$ 153,00 no boleto/cartão de crédito 
 
Carga horária: 12 horas  

Incluso: Apostila digital e certificado para participantes com mínimo de 80% de frequência. 
 

Currículo Professor: Reinaldo Paiva  
Psicólogo, Psicoterapeuta cognitivo, Coach e Consultor de Empresas nas áreas de Desenvolvimento Organizacional e 
Profissional, especializado em Gestão de Pessoas, Coaching, Treinamento & Desenvolvimento e Orientação profissional. 
Facilitador de grupos e mediador em processos de desenvolvimento de equipes. Pós-graduado em Gestão de Negócio e 
Consultoria em Gestão de Pessoas e Processos. Experiência em empresas de médio e grande porte como Gerente 
Administrativo e de RH, Change Management em projetos de implementação de ERP – SAP e revisão de processos, 
Coordenação de T&D. Consultor de empresas há 10 anos, atendendo a empresas privadas de diversos portes e 
segmentos nas áreas de Desenvolvimento organizacional, Desenvolvimento humano, Formação de lideranças, Team 
Building, Assessment e Coaching. Professional & Self Coach, Especialista em Neurocoaching formado pelo Instituto 
Brasileiro de Coaching (IBC), em Programação Neurolinguística pelo IBEHE - USP e em Dinâmica dos Grupos, pela SBDG 
– SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Obs. É necessário o preenchimento do número mínimo de participantes para a realização do curso. Caso não seja 

preenchido, a coordenação reserva-se o direito de não abrir a turma. 
 

Para mais informações entre em contato 47 3057.8001 ou cursos@fundacaofritzmuller.com.br 
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