
 
 

 

Introduçã o ã  Expressã o Fãciãl dã 
Emoçã o 

Datas e Horários 

09 a 10 agosto  

19h às 22h (no dia 19) e 

09h às 12h e de 14 às 17h no dia 20  

Local: 

Governador Valadares – MG 

Ementa: 
Diversos autores tem demonstrado que as expressões faciais da emoção são universais e 
seriam sinalizadores evolutivamente desenvolvidos para facilitar as relações humanas. Este 
curso irá explorar introdutoriamente os estudos das expressões faciais da emoção inclusive os 
princípios e a organização do Facial Action Coding System (FACS) para a identificação de 
expressões faciais da emoção. Serão apresentadas algumas aplicações do FACS tais como 
emoções verdadeiras e incongruentes (mentira), identificação da dor verdadeira e exagerada.   

Objetivo Geral 
O objetivo geral deste curso é apresentar a relação entre as emoções e as expressões faciais, 
bem como, as aplicações do Facial Action Coding System (FACS) para a identificação de 
expressões faciais da emoção verdadeiras e incongruentes bem como aplicações para 
identificação da dor dentre outros. 

Objetivos específicos: 

 Distinguir conceitualmente emoções de sentimentos. 

 Apresentar o debate a cerca da universalidade das expressões faciais da emoção. 

 Mostrar o papel evolutivo das emoções nas relações sociais. 

 Fazer uma breve apresentação dos estudos clássicos a cerca das emoções bem como 
do desenvolvimento conceitual do tema ao longo dos séculos XX e XXI. 

 Apresentar o Facial Action Coding System (FACS). 

 Apresentar o Emotion FACS (EMFACS). 

 Oportunizar a pratica da identificação das expressões faciais da emoção. 

Instrutor 
Carlos Magno Machado Dias 
Doutorando em Neurociências (UFMG) 
http://lattes.cnpq.br/9450411173054440 

http://lattes.cnpq.br/9450411173054440


 
 

 

Público Alvo: 
Profissionais das áreas de saúde, gestão, marketing, comunicação e, interessados em conhecer 

as possibilidades que a análise das expressões faciais da emoção podem contribuir em sua 

pratica profissional ou vida pessoal. 

Programa: 

Encontro 1: As Emoções  

Carga horária Presencial:  3h/a 

Objetivo: 

Apresentar alguns trabalhos científicos a cerca das emoções  

Conteúdo: 

 Emoções (e não sentimentos) 

 A importância das emoções nas relações sociais 

 As emoções e a face humana 

 A universalidade (ou não) das expressões faciais da Emoção 

Encontro 2: As Emoções e a Face Humana 

Carga horária Presencial:  3h/a 

Objetivo: 

Introduzir o Facial Action Coding System (FACS)  

Conteúdo: 

 Os fundamentos  do Facial Action Coding System (FACS) 

 Face Superior 

 Face Inferior 

 Exercícios de Codificação 

Encontro 3: Algumas aplicações do Facial Action Coding System (FACS) 

Carga horária Presencial:  3h/a 

Objetivo: 

Apresentar algumas aplicações do Facial Action Coding System (FACS) 

Conteúdo: 

 O Emotion FACS (EMFACS). 

 Emoções verdadeiras versus emoções incongruentes (mentira) 

 A dor verdadeira e a dor exagerada 

 O exame da face na pesquisa de mercado 

 A seleção de profissionais 

 The Poker face 



 
 

 

Estratégia didática: 

Encontros presenciais: 

Serão três encontros presenciais de 3horas aulas cada. Os encontros presenciais, quando 

necessário, contarão com exercícios 

Complementação em EAD 

Serão disponibilizados materiais e exercícios de codificação para treinamento e consulta por 

meio da plataforma moodle por 30 dias a contar do primeiro encontro presencial. 

Investimento 
Individual          R$353,00 

Grupo de 10 alunos         R$3000,00 
(15% de desconto se considerar a inscrição individual) 

Forma de pagamento: 

Até 18/06  

Desconto de 10% para valor pago a vista ou, 
Valor integral em 2x com primeira parcela até o dia 18/06 e a segunda até 18/07 

Boleto bancário (com vencimento em 18/06 e 15/07) 

Após 18/06 

Pagamento integral 

Boleto bancário (com vencimento até 18/07) 

Condição de oferta 
Em caso de cancelamento por parte do ofertante haverá devolução do valor integral das 

inscrições em até 48h úteis após o cancelamento.  

Em caso de desistência por parte do aluno 50% do valor do curso ficará retido para custeio de 

despesas decorrentes da contabilização do aluno. 

No pacote de inscrições em grupo não haverá restituição caso aconteça a desistência. Os 

valores serão destinados a custeio das despesas do grupo. 


