ACADEMIA DE ORATÓRIA
AVANÇADA

ACADEMIA DE ORATÓRIA AVANÇADA
A habilidade de falar e influenciar pode ser utilizada em reuniões
de trabalho, entrevistas de emprego, discursos de formatura,
negociações, vendas, entre muitos outros casos. A oratória é uma
poderosa ferramenta sempre que se faz
necessário o convencimento ou entretenimento de um público,
seja ele composto de uma, dez ou 100 mil pessoas.
O uso da oratória tem o objetivo de convencer o público de alguma ideia ou ponto de vista.
Mas, para atingir esta meta e ser um bom orador, é preciso entender alguns pontos essenciais
na hora de falar bem em público, principalmente o domínio do assunto tratado.
Um erro comum é pensar que a oratória é um talento inato, que algumas pessoas têm e outras
nunca terão. A verdade é que, com a prática, é possível (e necessário) desenvolver a habilidade
de falar bem em público.

DATA, HORÁRIO E LOCAL
Data: Início dia 27 de Abril de 2022
Término: 04 de Junho de 2022
Turmas na Semana e aos Sábados
Horário: 18:30 às 21:30 (quarta-feira)
Horário: 08:30 às 17:30 (sábado)
Semana: 18:30 às 21:30
Sábado: 08:30 às 17:30
06 encontros
Quartas-feiras e Sábados
ABRIL: 27
MAIO: 11, 21, 25
JUNHO: 01, 04
AGENDA DO CURSO:
27/04 – Quarta-feira - 18:30 às 21:30
11/05 – Quarta-feira - 18:30 às 21:30
21/05 – Sábado – 08:30 às 17:30
25/05 – Quarta-feira - 18:30 às 21:30
01/06 – Quarta-feira - 18:30 às 21:30
04/06 – Sábado – 08:30 às 17:30
Local: Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE
Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center.

OBJETIVO DO CURSO
Ensinar técnicas de comunicação e como um profissional deve se comportar diante de uma
plateia.

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL
Palestrantes, Instrutores, Professores, Gestores, Empresários, Políticos, Candidatos,
Secretários ou profissionais que tenham interesses na área.

CARGA HORÁRIA
34 Horas Aula
28 horas de Presenciais
06 horas Complementares

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO














Apresentações
Encantamento
Criação de Fala
Resposta Rápida e Convincente
Neurociência
Detectar Energia
Desenvolver Plateia Participativa
Diagnóstico
Plano de Desenvolvimento Individual
Projeção da Voz
Oficina
Correção Corporal
Força do Orador

Facilitador
Edson Xavier
Especialista em Gestão, Consultor empresarial; O Palestrante de grande
atuação em Pernambuco, com mais de 10.800 treinados, contratado por
grandes empresas. Gestor de logística de uma grande multinacional, tais com
Grupo Cornélio Brennand, Coca Cola e Ambev com mais de 600 liderados.
Especialista em Gestão de Pessoas, Liderança & Motivação. MBA em Logística
Empresarial. Certificado em metodologia de projetos, Identificação e análise de problema.
Publicou diversos artigos sobre liderança, comunicação, empregabilidade em jornais de grande
circulação em PE. Formação em Liderança estratégica, certificado por Harvard Business.
Mestrando em Direção Estratégica de Marketing.

INVESTIMENTO
Inclui: Material Didático enviado por email após o curso e Certificado.
R$ 799,00 até o dia 15 de Março
R$ 899,00 até o dia 30 de Março
R$ 1.249,00 até o dia 27 de Abril

RESERVAS E INSCRIÇÕES
Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga.
Efetuar o pagamento através de:


Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 123746-0
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 Boleto ou cartão –
pode ser também através do nosso site www.mpetc.com ou solicitado pelo e-mail
mpetc@mpetc.com .

CONTATO




(81) 3423.2729
(81) 99466-2386
(81) 99466-6338

IMPORTANTE










A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira.
O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela
organização.
Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição.
Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido.
Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará
o custo completo do evento.
O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema
de pagamento.
Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro
evento de igual valor, a seu critério
A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não
dará direito à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição.

O Grupo MPE
A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.
Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.
Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o
funcionamento das grandes empresas.
Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros.
Por que escolher MPE?

Referência no mercado de PE;
Mais de 10 anos qualificando pessoas;
Mais de 50 mil alunos já foram treinados pela MPE;
Mais de 1000 empresas investiram em seus colaboradores conosco;
Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado;
Divulgamos vagas de emprego;
Geramos Network durante e pós curso;
Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY

