SEMINÁRIO TEMÁTICO
CURSO DE ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO EFICIENTE
CAPITAL COMUNICATIVO
Programa de Desenvolvimento da Comunicação Humana
Terças-feiras: 14h às 17h
EDITAL – CURSO DE ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO EFICIENTE – MÓDULO I (Básico)
I – PROFESSORES: Lorena Rosa e Renato Serra.
II – TEMA GERAL: Programa de desenvolvimento da comunicação humana, com foco em oratória e o estudo para o
aperfeiçoamento dos elementos que compõem uma comunicação eficiente como: comunicação oral e
expressividade, consultoria de imagem e estilo profissional, identidade corporativa, comportamento e marketing
jurídico.
III – OBJETIVO:
• A comunicação humana e seus parâmetros;
• Psicodinâmica vocal: as impressões transmitidas pelos diferentes tipos de voz;
• Imagem pessoal e estilo profissional como fatores relevantes na comunicação;
• Identidade corporativa e introdução ao marketing jurídico com enfoque nos aspectos do comportamento
empreendedor;
• Oficinas práticas e diagnóstico em comunicação oral.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:
• A comunicação e sua relevância no mundo contemporâneo;
• A comunicação oral e seus parâmetros;
• Diagnóstico individualizado em comunicação oral;
• Expressividade na comunicação verbal;
• Imagem e identidade profissional;
• Comportamento empreendedor;
• Marketing jurídico.
V – METODOLOGIA e AVALIAÇÃO: Aulas expositivas, atividades práticas e oficinas com análise individual dos
participantes.
VI – CARGA HORÁRIA: 18 horas/aula (1 crédito acadêmico).
VII – CRONOGRAMA: 06 encontros
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias de aula
18, 25
02, 16, 23
06

VIII – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 26/08 de 2018, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 01/09 a 06/09 de 2018, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de OUTUBRO.
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de OUTUBRO e
NOVEMBRO de 2018.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o
pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 25 inscritos.
IX – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

