
 

TÉCNICAS & TÁTICAS DE COMUNICAÇÃO EM PÚBLICO 
Período: 17 a 21 de Fevereiro de 2020 

Horário: 18 às 22h 
C.H.: 20 

 

INSTRUTOR: ADI LANCASTER 
Formação como Practitioner de Neurociências do Comportamento Humano pela SBN/USP (SP); Formação em Processos de 
Neuroaprendizagem; Formação em Métodos Andragógicos de Ensino-Aprendizagem; Formação em Pedagogia Behaviorista de 
Ensino; Curso de Pedagogia Construtivista na otimização de métodos de ensino; Formação em Liderança Plena – pela escola de 
lideres, na tutela do Profo. Richard Danny; Consultor com larga experiência na área comportamental, tendo ministrado cursos e 
palestras em grandes empresas do Distrito Industrial e Comércio Varejista de Manaus. Coach habilitado em P.D.I and Life 
Coaching, Coach de Projetos de T&D. Practioner de Neurociências com Especialização em Neuroaprendizagem. Membro da 
ABTD – Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. 

 
OBJETIVO 
Proporcionar aos participantes conhecimentos teóricos e práticos para a superação do medo de se comunicar, permitindo um maior 
desempenho e performance para uma apresentação pública eficaz. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 O que é uma comunicação em público? 
 O que garante o sucesso de uma apresentação em público? 
 O processo de comunicação e seus ingredientes; 
 Os canais e os meios de comunicação mais eficazes; 
 Falando em público: como e o que falar? 
 Dominando os obstáculos: vencendo o medo, o nervosismo e a timidez; 
 Informação, Comunicação & Expressão: O poder do novo milênio; 
 Preparando sua Apresentação com – COMEÇO, MEIO e FIM; 
 Como preparar a fala: ideias centrais, gerar persuasão, uso de exemplos e casos, não use piadas, use 

o humor; 
 A linguagem corporal adequada – Gestos, Posturas e Expressões Faciais; 
 Como lidar com perguntas e improvisos? 
 Aprenda a usar os Recursos Áudio Visuais 
 Oficina da Fala. 

 
INVESTIMENTO : R$310,00 – Trezentos e Dez Reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 80% de frequencia.  
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 

6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será 
cobrado o número total de inscritos no treinamento. 

7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

 


