
EDITAL – DISCIPLINA ON-LINE “MINDSET: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E ALTA
PERFORMANCE”

A Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário IMEPAC

Araguari, no uso de suas atribuições, torna público o edital para oferta da disciplina

extracurricular “MINDSET: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E ALTA PERFORMANCE”, na

modalidade 100% on-line (EaD), a ser ofertada no 2º semestre letivo de 2021 e convoca os

interessados a se inscreverem, conforme informações a seguir.

1 – DEFINIÇÕES:

Disciplina: MINDSET: Inteligência Emocional e Alta Performance

Ementa da Disciplina: Conceito de Mindset. Estudos sobre Mindset. Relação entre
Mindset e formação superior. Avaliação pessoal de Mindset. Conceitos de Mentalidade Fixa
e Mentalidade de Crescimento. Avaliação pessoal acerca das mentalidades Fixa e de
Crescimento. Problematização acerca do desenvolvimento pessoal, profissional e
corresponsabilização do processo de ensino-aprendizagem. Relação entre experiências e
aquisição de habilidades e competências. Habilidades socioemocionais. Significado e
desenvolvimento de metacognição. Conceito e reflexão sobre garra, esforço e perseverança
necessários no contexto educacional. Fenômeno da neuroplasticidade e sua relação com a
formação superior. Coaching educacional e a construção de um Plano Educacional Singular.
Estratégias possíveis para aperfeiçoamento e manutenção de uma Mentalidade de
Crescimento. Os desafios pós-formação e a importância de se preparar, com excelência,
para a vida e o mundo do trabalho.

Modalidade: 100% on-line

Carga Horária: 80h

A quem se destina: Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação do Centro
Universitário IMEPAC.

2 – DO OBJETO

2.1 Este edital destina-se à oferta de 100 vagas gratuitas destinadas aos alunos
regularmente matriculados nos 1º, 2º e 3º períodos dos cursos de Graduação do IMEPAC,
para cursar a disciplina MINDSET: Inteligência Emocional e Alta Performance – 2021, de
caráter extracurricular, e que será desenvolvida de forma 100% on-line.



2.2 Esta unidade curricular poderá ser utilizada para cumprimento da carga horária de
atividades complementares como Atividade de Ensino ou como carga horária extra, que
será informada no histórico do aluno.

3 – DO NÚMERO DE VAGAS

100 vagas

4 – DO CRONOGRAMA

4.1 As inscrições serão realizadas pelos interessados conforme o seguinte cronograma:

Procedimento Data Local Hora

Inscrições De
11/08/2021 a
20/08/2021

Exclusivamente pelo link
https://forms.gle/SmFv9naDv3KUqUGC8

24 horas

Encerrando às
23h59min do dia

20/08/2021

Resultado 24/08/2021 Exclusivamente pelo site
www.imepac.edu.br

A partir das 15h

Início das
Atividades

02/09/2021 On-line Encontros síncronos
às quintas-feiras,
das 19h às 20h40

5 – DOS REQUISITOS PARA CURSAR A DISCIPLINAS

São requisitos para cursar a disciplina on-line de MINDSET: Inteligência Emocional e
Alta Performance:

5.1 – estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do IMEPAC
abrangidos neste edital;

5.2 – autorizar o levantamento e utilização da média global obtida no último semestre
cursado e, no caso de alunos do primeiro período, a média obtida no Vestibular;

5.3 – não estar cursando disciplina curricular no mesmo dia e horário em que a disciplina
“MINDSET: Inteligência Emocional e Alta Performance” será oferecida.

https://forms.gle/SmFv9naDv3KUqUGC8
https://forms.gle/SmFv9naDv3KUqUGC8
http://www.imepac.edu.br/


6 – DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE DOS
CANDIDATOS

6.1 A aprovação e classificação dos candidatos inscritos será feita mediante os seguintes
critérios:

I. A média global do último semestre cursado ou da nota no Vestibular, no caso dos
estudantes de primeiro período;

II. A média global ou do Vestibular é descrita considerando 100 pontos;
III. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente dos pontos obtidos, sendo

aprovados os primeiros colocados dentro do número de vagas ofertadas e os
demais serão classificados.

6.2 Em casos de empate entre candidatos, será melhor classificado:

I.       O candidato matriculado no período mais adiantado do curso;

II.       O candidato com a maior idade civil.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1       A disciplina on-line terá a carga horária total de 80 horas;

7.2 Os encontros síncronos acontecerão às quintas-feiras, das 19h às 20h40, de forma
remota, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do IMEPAC.

Araguari/MG, 11 de Agosto de 2021.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC - ARAGUARI


