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Editorial

Mensa em projetos relacionados com a inteligência
ou com a Mensa.

Mensa: A Sociedade de pessoas com Alto Q.I.

Esse propósito não é apenas um parágrafo em um
texto qualquer, é sua própria razão de existir.
Qualquer associação ou grupo que se distancie desse
ideal não é nem pode se considerar como sendo um
grupo Mensa, por mais que insista, deseje ou
acredite ser.

A Mensa é a maior e mais antiga sociedade formada
por pessoas de alto Q.I. do mundo. Fundada pelo
jurista australiano Roland Berrill e o cientista e
advogado britânico Dr. Lancelot Ware em Oxford, na
Inglaterra, em 1946, é hoje internacionalmente
reconhecida, com mais de 100.000 membros em
mais de 100 países ao redor do mundo.
A ideia original era, e ainda é, criar uma sociedade
apolítica e livre de distinções raciais ou religiosas,
com o objetivo de identificar e fomentar a
inteligência para o benefício da humanidade;
incentivar pesquisas sobre a natureza, características
e usos da inteligência e promover o convívio entre
pessoas intelectualmente estimulantes.
A Mensa é uma organização internacional formada
por pessoas inteligentes, que transcende os limites
geográfico dos países e vai além das nações onde
seus membros se encontram. Já em sua própria
constituição – o principal texto que define seus
objetivos e ideais – a Mensa indica que seu
propósito é proporcionar a seus membros um fórum
para intercâmbio intelectual; e que suas atividades
incluem a troca de ideias por palestras, discussões,
revistas, grupos de interesses especiais e encontros
locais, regionais, nacionais e internacionais; as
investigações de opiniões e atitudes dos membros; e
assistência aos pesquisadores dentro e fora da
www.mensabrasil.com.br

Se você se identifica com esse ideal e deseja
colaborar com os desenvolvimentos de uma
sociedade realmente formada por pessoas com alto
Q.I., junte-se a Mensa Brasil. Nós esperamos por
você!

Desafio!
Qual combinação de pontos completa a sequência
abaixo?

Participe! Envie sua resposta para Caixa Postal
13.546, CEP 80.420-981, Curitiba, Paraná. Seja um
dos dez primeiros a acertar e ganhe um bloquinho
de anotações Mensa Brasil! Confira a resposta
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correta e o nome de todos que participaram na
próxima edição.

Expediente
Marcel Giovani Kroetz
Gabriela Cioato Rizzon
Mensa Brasil
Sociedade de Alto Q.I.

contato@mensabrasil.com.br
mensabrasil.com.br
Caixa Postal 13.546
CEP 80.420-981
Curitiba, Paraná
/groups/mensa.brasil
/mensabrasil.oficial

Admissão
A Mensa Brasil é uma organização apolítica, não
religiosa, mantida única e exclusivamente por seus
membros e voluntários e cujos principais objetivos
são:

Receber o resultado do teste que você realizou é um
direito seu, e um dever do psicólogo responsável
pela aplicação do teste. Somente o resultado
expedido por escrito por um psicólogo habilitado e
contento todas essas informações acima é que
poderá garantir sua admissão.
Após realizar algum dos testes recomendados, ou se
você já realizou um, com o resultado já em mãos e
caso você tenha obtido um resultado em percentil
acima dos 98% da população em geral neste mesmo
teste, basta enviar uma cópia do resultado expedido
pelo psicólogo responsável pela aplicação do teste e
o formulário de cadastro preenchido para o
endereço: Caixa Postal 13.546, CEP 80.420-981,
Curitiba, Paraná.
O nome dos novos membros admitidos será
publicado sempre juntamente com a próxima edição
da revista nacional, enviada a todos os membros e
publicada no site Mensa Brasil na Internet.
Confira a lista dos testes recomendados para
admissão em mensabrasil.com.br/admissao. Você
precisará também de uma cópia do formulário de
inscrição, disponível também nessa mesma página
no Site.

1. Identificar e fomentar a inteligência humana
para o benefício da humanidade;
2. Incentivar pesquisas sobre a natureza,
características e usos da inteligência; e
3. Fornecer um ambiente intelectual e
socialmente estimulante para os seus
membros.
Para participar, é preciso apenas ter obtido uma
pontuação igual ou superior a 98% da população em
geral em algum teste padronizado de inteligência,
adequadamente supervisionado por um psicólogo e
organizado pela Mensa Brasil ou reconhecido por
ela.
Ao realizar um teste de inteligência, certifique-se de
que lhe será entregue o resultado e que o mesmo
ateste claramente seu nome, o nome e a edição do
teste realizado, nome completo do psicólogo
responsável com CRP e a data e local onde o teste
foi realizado, o resultado obtido em pontuação e
principalmente em percentil.
www.mensabrasil.com.br
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