Centro Regional de Treinamento da Esaf em Pernambuco - Centresaf/PE

Apresentação de Alto Impacto e Oratória
Período:
23 a 25 de agosto de 2017
Valor:
Gratuito
Instrutor:
Bruno Lins de Aguiar
Objetivo:
Possibilitar o conhecimento e a aplicação de técnicas de comunicação a fim de desenvolver apresentações
com qualidade e segurança.
Conteúdo Programático:
1. O poder da palavra
2. Falar em público
3. O maior perigo para o orador: “o devaneio da plateia”
4. Vestir-se bem para uma apresentação é fator imprescindível
5. Características que não podem faltar ao orador
- Naturalidade
- Emoção
6. Domínio do assunto
7. Harmonize a expressão facial ao falar em público
8. Tenha qualidade vocal e impressione
9. Expressão Corporal
- A importância dos Gestos na comunicação
- Utilize a gesticulação a seu favor no momento de sua fala
10. Tenha atitudes que credenciam o orador enquanto fala
11. Faça intercâmbio visual corrente e passe mais confiança para o público
12. O deslocamento do orador enquanto fala: como fazê-lo? Em que momento?
13. Dicas importantes que devem ser levadas em consideração pelo orador
14. Em que momento o orador deve pedir desculpas?
15. Como quebrar resistências iniciais do público?
16. Fale sempre de forma simples: o público vai gostar
17. A cortesia é uma forte arma que pode ser utilizada pelo orador
18. Utilize o vocativo de forma correta em apresentações
19. Como preparar um discurso
20. Como concluir o discurso com chave de ouro
21. O uso correto do microfone
22. A correta utilização da tribuna
Carga Horária:
20 horas
Horário:
Dias 23 e 24 de agosto – das 8h às 17 horas
Dia 25 de agosto – das 8h às 12 horas
Nº de Vagas:
30
Público Alvo:
Servidores Públicos de qualquer esfera de Governo
Inscrições:
As inscrições serão realizadas no SISFIE no período de 04 a 21/08/2017

Metodologia:
- Exposição dialogada;
- Atividades práticas.
Certificado:
O participante receberá o certificado de participação no evento se obtiver a frequência mínima de 75% da
carga horária total prevista.
Observações:
1. O Material didático será enviado por e-mail;
2. Não serão disponibilizados blocos nem canetas, por isso, solicitamos que tragam seu material;
3. Não haverá lanche.

Missão: "Desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão das finanças públicas e a promoção da cidadania”.
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