COACHING
Metodologia
Todos os programas apresentados são customizados a partir de uma entrevista com o
cliente para a avaliação e necessidade de sua empresa na contratação de nossos serviços.
O treinamento visa aprimorar a performance comunicativa em diferentes situações:
EDUCACIONAL | PESSOAL | PROFISSIONAL | EXECUTIVOS

COACHING EDUCACIONAL
Público Alvo
Voltado para o aperfeiçoamento da performance comunicativa de demandas relativas ao
ambiente educacional:
- apresentação e defesa de teses
- apresentação de trabalhos de conclusão de curso (TCC)
- apresentação de palestras e trabalhos universitários
- discurso de orador (formatura)
- preparação e apresentação de aulas para professores universitários
- preparação para a fase oral de concursos públicos

COACHING PESSOAL
Potencializar as habilidades comunicativas para que o participante se comunique com
naturalidade e emoção, tornando a comunicação eficaz em qualquer circunstância.
Público Alvo
Voltado para a demanda que deseja aprimorar a comunicação nas suas relações
interpessoais ou que necessita de um treinamento específico de suas habilidades
comunicativas.

Programa
O programa a seguir é adequado às necessidades do participante, respeitando o seu estilo
pessoal e as características individuais de cada pessoa.
Técnicas desenvolvidas:
• dicção
• projeção da voz
• fluência verbal
• expressividade
• velocidade da fala
• pronúncia
• vícios de linguagem

• modulação da voz e pausas no discurso
• inflexão da voz
• planejamento, organização e apresentação
de palestras de sucesso
• uso do microfone
• vencer o medo de falar em público
• conquistar públicos hostis e a atenção da
plateia
• falar de improviso

COACHING PROFISSIONAL
Destinado aos profissionais da voz que necessitam aprimorar as suas habilidades
comunicativas, dentre eles: advogados, atores, locutores, jornalistas, apresentadores de
rádio e TV, professores e que utilizam a voz em sua profissão

Programa
Customizado de acordo com a necessidade do cliente
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COACHING EXECUTIVOS
Programa

Segue a mesma citada no curso de oratória para executivos ou de acordo com a
necessidade do cliente

