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CURSO 

INTELIGÊNCIA E  

APRENDIZAGEM DINÂMICA  

 
CORPO DOCENTE 

Profª. Esp. João Rilton 
 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

Aulas ao vivo e online: 30 horas – 5 encontros semanais às quintas-

feiras das 19h às 22h30 (20 horas) e atividade complementar (10 

horas).   

 

DATAS DE AULA: 

 13/08/2020 (quinta-feira) 

 20/08/2020 (quinta-feira) 

 27/08/2020 (quinta-feira) 

 03/09/2020 (quinta-feira) 

 10/09/2020 (quinta-feira) 

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 240,00 ou, 

02 parcelas de R$ 120,00 ou, 

03 parcelas de R$ 80,00. 

 

O CURSO  

A inteligência é uma função neuropsicológica que influencia 

diretamente no nosso sentimento, de bem-estar e segurança, em 

estudar e aprender informações sobre o mundo que vivemos. 

O nosso “mapa de mundo”, a forma como julgamos as coisas, 

interfere no nosso processo de desenvolver a inteligência, ou seja, 

para se ter uma inteligência potencializada, é necessário se ter boas 

crenças e estratégias cerebrais. Compreender as formas como a 

inteligência atua, e as estratégias mentais que usamos, pode facilitar 

e acelerar incrivelmente o nosso poder de aprender coisas. 



  

 

O sistema de Aprendizagem Dinâmica, criado pelo estudioso de PNL, 

Robert Dilts, pode nos ajudar nessa jornada. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Capacitar o profissional a desenvolver um olhar técnico sobre o 

processo de inteligência e aprendizagem de cada pessoa. Esse olhar 

refinado e técnico é adquirido pelo conhecimento sobre os perfis de 

aprendizagem e dos tipos de estratégias que cada um escolhe para 

aprender. Capacitar o profissional com as estratégias da 

Aprendizagem dinâmica de Robert Dilts. 

 

AGENDA DE AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 

 

Inteligência 
 

● O que é Inteligência?  

● Teorias implícitas. 

● Inteligência Geral x Inteligências Múltiplas  

● Inteligência Homem x Inteligência Mulher  

 

13/08 (quinta-feira) 

2 

 

Aprendizagem Dinâmica 1  
 

● Fundamentos da Aprendizagem Dinâmica  

● Estratégias de Memorização  

● Fortalecendo os sentidos 

 

20/08 (quinta-feira) 

3 

 

Aprendizagem Dinâmica 2  
 

● Aprendizagem cooperativa  

● Sistema T.O.T.S  

● Níveis de Aprendizagem 

 

27/08 (quinta-feira) 

4 

 

Aprendizagem Dinâmica 3  
 

● Estratégias da linguagem  

● Escrita criativa  

● Avaliação Dinâmica  
 

03/09 (quinta-feira) 

5 

 
Aprendizagem Dinâmica 4  
 

● A linguagem que aprende e apreende  

● Os filtros da linguagem  

● O Metamodelo da Linguagem 

 

10/09 (quinta-feira) 



  

 

SOBRE O PROFESSOR 

 

JOÃO RILTON 

Especialista em Neurociência, especialista em 

Inovação na Educação, Psicanalista Clínico, 

Master Trainer em Programação 

Neurolinguística, Bacharel em Música e 

professor de Hatha-Yoga. Escritor do livro 

“Comunicação Emocional: a arte da 

empatia”. É o atual presidente da Sociedade 

Brasileira de Comunicação Emocional 

(SBCE). Criador, em parceria com o prof. Dr. 

Alexandre Rezende, do curso de pós-graduação em Neurociência 

Aplicada à Educação, do IBFE. Criador do curso de pós-graduação em 

Programação Neurolinguística da SBCE. Criador dos cursos 

NeuroPractitioner em PNL, e do curso Oratória de Alta Performance. 

Coordenador de 4 cursos de pós-graduação e professor em outros 7 

cursos dentro do IBFE e SBCE. É professor da disciplina Comunicação 

Emocional para Liderança e Gestão de Pessoas na Inova Business 

School. Palestrante nas áreas de Comunicação, Neurociência, Música e 

Psicologia. 

 

  



  

 

 


