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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 

Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 
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ORATÓRIA: 

DOMINE A INSEGURANÇA DE FALAR EM PÚBLICO 

  

APRESENTAÇÃO: 

 A comunicação no mundo de hoje assume uma grande relevância 

tanto no espaço pessoal, profissional, quanto no acadêmico. Falar bem 

constitui-se uma vantagem estratégica e competitiva, a qual pode ser 

aprendida, por meio do conhecimento e da aplicação das técnicas de oratória 

e neurolinguística, possibilitando ao orador a desenvoltura para estabelecer 

um diálogo bem articulado, seguro e sem medo, seja com uma pessoa ou 

com uma plateia, independente da quantidade de pessoas. 

 

OBJETIVOS: 

  Este curso que apresentará exercícios práticos para a superação do 

desafio da comunicação, nas mais diversas atividades humanas, 

principalmente em público, fará fazer você perder o medo de falar em público, 

ensinará você a se portar como orador, pronunciar as palavras 

adequadamente, fazer uso do microfone sem restrições, expor-se ao vídeo 

em apresentações, promover análises posturais, enfatizar a voz e conteúdo 

de maneira adequada, dominando o palco e encantando o auditório, bem 

como o ensinará a organizar e preparar o conteúdo das apresentações.  

 

QUEM SE DESTINA: 
 

 A todos interessados em desenvolver sua habilidade comunicativa 

verbal e escrita.  

 
PROGRAMA: 
 

 Como lidar com o medo e a inibição;  

 Comunicação verbal e não verbal, o que usar o e o que evitar;  

 Domínio da expressão facial, postura corporal, voz e entonação;  

 Percepção e monitoramento da audiência;  
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 Organização de reuniões: cronogramas, pautas, vídeos e 

administração do tempo;  

 Estrutura de PowerPoint: equalização de letra, conteúdo, forma, cor e 

múltiplas possibilidades na utilização de recursos audiovisuais;  

 Entender, escrever e utilizar a ata de reuniões, bem como arquivar tais 

documentos;  

 A imagem pessoal: cuidados e valorização;  

 Exercícios de relaxamento e respiração;  

 Apresentação em público: objeto de análise.  

 

CARGA HORÁRIA: 

16 horas/aula.  

 

CORPO DOCENTE: 

 

Professora Danielle Guglieri Lima  

 

 Doutoranda em Linguagem pela PUC/SP, Mestre em Língua falada e 

escrita pela PUC/SP, MBA em Marketing pela FGV; escritora, 

palestrante, professora das disciplinas de Comunicação Empresarial, 

Marketing e Empreendedorismo.  

 

 

METODOLOGIA: 

 Exposição acompanhada de estudo de casos, dinâmicas e debates 

durante o treinamento, a fim de trocar informações sobre as experiências 

vividas, despertar o interesse pelo tema e esclarecer dúvidas. 

 

CERTIFICAÇÃO: 

 Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência. 
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VALOR DO INVESTIMENTO: 

 

Por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br  

 

 Incluso material didático;  

 Desconto para grupos de 02 ou mais pessoas da mesma empresa;  

 Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES: 

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br 

 

CANCELAMENTO: 

 Pela ESAGS, por falta de quorum: Será devolvido 100% do valor pago. 

O aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O 

valor também pode ficar como crédito para início em outros treinamentos, a 

critério do aluno.  

 Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de 

inscrição). O cancelamento deverá ser solicitado por fax, telefone ou e-mail, 

no máximo 48 horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não 

haverá devolução.  

 

IN COMPANY: 

 Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, 

duração e foco.  

 Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais 

podem desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira 

específica, às necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 

http://www.esags.edu.br/

