
 PROGRAMA DE EVENTO
Título:  Oratória Máster – Linguagem Corporal

TEMA Oratória Máster - Linguagem Corporal

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

Professor  Jorge  David  Baptista  Telles,  Fundador  do
Instituto Oratória Emocional

DATA DE REALIZAÇÃO 01 e 02/09/2016

HORÁRIO
Dia 01/09 das 13 às 17 horas e dia 02/09 de 8 às 12 horas e 
das 13 às 17 horas.

CARGA-HORÁRIA 12 Horas/aula

PÚBLICO-ALVO Magistrados do TRT-7ª Região

FORMATO Aula Prática

MODALIDADE Presencial

Nº VAGAS 40

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sala de Aula da Escola Judicial do TRT-7ª Região

OBJETIVOS 

Capacitar  os  participantes  a  dominar  a  ansiedade,
potencializar  a  comunicação  e  a  linguagem  corporal,
desenvolver o senso crítico adequado durante a exposição,
aprimorar habilidades, administrar o tempo, otimizar a voz
e utilizar adequadamente o microfone.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 Como controlar o medo e a ansiedade durante a 
exposição;

 Aprender a equilibrar a expressão verbal e corporal;
 Treinar a fala com ritmo e emoção e o uso correto 

do microfone;
 Desenvolver a flexibilidade em público;
 Storytelling – parábolas e metáforas corporativas e 

pessoais aplicadas de forma teatralizada;
 Impedir o foco nas reações alheias;
 Apurar a percepção das atitudes dos participantes;
 Dominar o tempo da apresentação;
 Desenvolver habilidades e métodos para lidar com 

questionamentos;
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RESULTADOS PRETENDIDOS

Capacitar  os  participantes  a  dominar  a  ansiedade,
potencializar  a  comunicação  e  a  linguagem  corporal,
desenvolver o senso crítico adequado durante a exposição,
aprimorar habilidades, administrar o tempo, otimizar a voz
e utilizar adequadamente o microfone.

EIXO TEMÁTICO CORRESPONDENTE
Eixo  teórico-prático  de  competências  gerais  –  Subeixo
Argumentativo-Discursivo

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS(S) /
DIMENSÕES A SER(EM)

DESENVOLVIDA(S)  
Uso exclusivo da Escola

INSCRIÇÕES

Até o dia 31 de agosto/2016.
Obs:  para  magistrados  lotados  nas  varas  de  trabalho  do
interior que queriam solicitar diárias, inscrições até o dia
22 de agosto/2016. 

MODELOS DE AVALIAÇÕES A SEREM
UTILIZADOS E PRAZO PARA

ENTREGA

Registro Reflexivo/sete dias corridos após a realização do
curso

CERTIFICAÇÃO

Emissão  de  certificado  de  aproveitamento  do  curso  para
quaisquer de seus fins, regulamentado pelos termos do art. 2º,
§§ 1º e 2º,  da Resolução ENAMAT nº  08/2011 – inseridos
pela Resolução ENAMAT nº 12/2012 (frequência integral).

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO R$ 7.200,00
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