ORATÓRIA CONTEMPORÂNEA
NÍVEL BÁSICO
Público Alvo
O curso destina-se ao público que deseja aprimorar a sua comunicação pessoal e
profissional.

Objetivos
O curso tem como objetivo aperfeiçoar e valorizar a importância da comunicação na
esfera profissional e pessoal.
A partir da percepção de si e de seu corpo, o participante conquistará a autoconfiança,
que o levará a comunicar-se com naturalidade, de forma calorosa e eficaz.
Os medos e inseguranças de falar são transformados no prazer de comunicar e dialogar,
aprimorando desta forma a arte da oratória contemporânea.

Metodologia
A metodologia utilizada será a prático-vivencial, com abordagens conceituais, levando o
participante ao autoconhecimento e tornando-o apto a conquistar a excelência em sua
performance comunicativa.

Conteúdo Programático
O programa básico a seguir é adequado às necessidades do grupo.
• Panorama da história da arte de falar
• Higiene Vocal - Cuidados necessários para uma boa voz
• Conscientização da postura, da respiração e do gesto em harmonia com a fala
• Técnicas de projeção de voz e de dicção com precisão e naturalidade
• Técnica do colorido, inflexão da palavra falada e uso das pausas
• Técnica de leitura oral
• Como administrar o medo, falar com desenvoltura e sem inibição
• Como lidar com perguntas embaraçosas e respondê-las com segurança
• Como contornar o “branco”
• Como manter a fala equilibrada e agradável, independente das reações emocionais.
• Conquistar públicos hostis e indiferentes
• O uso do humor, da emoção e da criatividade
• O planejamento de apresentações profissionais e de palestras
• Como apresentar palestras com lógica, objetividade e concisão
• Dirigir e participar de reuniões
• Pesquisa do uso de palavras adequadas às apresentações
• Eliminar vícios de linguagem
• Técnicas para o uso do microfone e a utilização dos recursos audiovisuais
• Falar de improviso
Duração: 10 h/aula

Material Didático
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- Apostila com todos os slides apresentados no curso, material para anotações e
filmagem das dinâmicas realizadas.
- Os participantes serão avaliados pelas dinâmicas propostas durante o curso e
serão orientados após a avaliação das filmagens, caso haja a necessidade, de um
acompanhamento personalizado.

ORATÓRIA CONTEMPORÂNEA
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Público Alvo
O curso de nível intermediário é destinado aos ex-alunos do curso básico que querem
aprimorar as técnicas já vivenciadas e/ou necessitam de um acompanhamento
personalizado para superar algum item apontado em sua avaliação pelo facilitador.

Objetivo
Aperfeiçoar as habilidades comunicativas corporais e vocais já vivenciadas e
proporcionar maior confiança e segurança ao falar

Modalidade
Particular ou em grupo de até 5 alunos

Carga horária
- para grupos: 3 a 5 h/a, dependendo do no. de alunos inscritos
- individual: 1 a 2 h/a

Programa
As ações são customizadas de acordo com a necessidade do cliente
• Revisão e aprofundamento das técnicas vivenciadas no Curso Básico
• Maior domínio das técnicas de improvisação
• Maior domínio das técnicas de apresentação
• Como se comportar em entrevistas de emprego e com a imprensa (rádio e TV)
• Como lidar com públicos hostis e indiferentes
• Como responder as perguntas embaraçosas
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ORATÓRIA CONTEMPORÂNEA
NÍVEL AVANÇADO

Palestrantes do Clube do Orador “Estação da Voz”
Público Alvo
Profissionais que já aprimoraram as suas habilidades comunicativas e encontram-se
capacitados para comunicar-se com naturalidade, segurança, de forma calorosa e eficaz.

Objetivos
Praticar a arte da oratória contemporânea
Palestra Gratuita – promovida pela Estação da Voz
A Estação da Voz criou o “Banco de Talentos” com ex-alunos que encontram-se aptos a
ministrar palestras e que queiram treinar a sua performance comunicativa.

Local:

Estação da Voz - Barra da Tijuca ou Ipanema
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