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Introdução

Investimos uma parcela significativa do nosso tempo ativo 
nos comunicando, seja ouvindo, falando, lendo, escrevendo 
e até mesmo pensando. Portanto, comunicar-se bem é uma 
capacidade indispensável e essencial para alcançarmos os 

resultados desejados em nossa vida. Porém, muitas pessoas 
ainda não se sentem confortáveis para falar para uma 

grande plateia, falar de improviso, falar para uma câmera, 
realizar uma palestra, utilizar com elegância e segurança os 
mais diversos tipos de microfones, ser entrevistado em um 
programa de televisão etc. Por isso, criamos um programa 

que visa contribuir para preparar os participantes para essas 
e outras situações. 
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Objetivo geral do curso

Conhecer e desenvolver as capacidades necessárias para 

se expressar bem nos mais diversos contextos da vida 

pessoal e profissional. 
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Quais os problemas do dia a dia o curso pode ajudar a resolver:

1. Saber o que precisa ser considerado, pensado, quando for se expressar em 

cada tipo de contexto (reuniões, pequenas ou grandes plateias, entrevistas, 

gravar vídeos etc.). 

2. Saber como usar os elementos não verbais (gestos, posturas, mãos, olhar, 

movimentação de palco, roupas etc.) para potencializar o que se quer 

comunicar.

3. Saber qual o passo a passo para estruturar o conteúdo de maneira lógica, 

com começo, meio e fim.

4. Saber como utilizar os elementos da fala, como: velocidade, entonação, 

articulação, pausa e respiração - para uma expressão clara e que comunique 

segurança e gere confiança.

5. Saber como agir em reuniões, apresentações e interações no dia a dia.

6. Saber como gerenciar as emoções, aprendendo a sentir-se seguro para se 

expressar em qualquer contexto.

7. Saber o que observar em sua própria expressão para melhorar cada vez mais 

a sua comunicação verbal e não verbal.

8.  Saber utilizar os vários tipos de microfones, com elegância.

9.  Saber como agir, quando é solicitado para falar de improviso para clientes, 

diretores, equipes ou empresas.
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Conteúdos trabalhados:
1. Atualização do conceito da expressão efetiva.

2. Quais são e como utilizar os elementos fundamentais da expressão verbal 

e não verbal (respiração, articulação, velocidade, projeção da voz, postura 

corporal, expressão facial, contato visual, gestos e pausas).

3. Quais os aspectos que devem ser considerados quando somos o Emissor. 

4. Como se preparar para os vários tipos de receptores (interessados, 

desinteressados, participativos e combativos).

5. Como gerir o estado emocional para que se possa falar bem, com clareza, 

segurança e elegância. 

6. Como agir quando for convidado a falar de improviso (em uma situação que 

não se esperava que seria convidado para falar).

7. Como se preparar para reuniões e apresentações.

8. Como validar a efetividade da sua comunicação, em todas as situações. 

9. Qual é a estrutura – o passo a passo – que, se seguido, permite fazer uma 

apresentação em público bem sucedida.

10. Quais são os principais cacoetes e vícios de linguagem, e como eliminá-los.

11. Como saber qual é a vestimenta mais adequada para cada contexto.

12. Como organizar a sua fala para que ela seja compreendida adequadamente.

13. Quais são os cuidados que se deve ter ao falar em pé e sentado, para utilizar-

se bem de todos os recursos em cada situação.

14. Como usar com desenvoltura e elegância os vários tipos de microfones.
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Diferencial:

Durante o curso, os participantes receberão dicas de forma 

personalizada pela instrutora especialista em preparar 

executivos, músicos, cantores, repórteres e atores. Eles terão 

a oportunidade de acompanharem a sua própria evolução 

por meio dos vídeos que serão gravados ao longo do curso, 

percebendo o quão rápido podem melhorar se souberem o 

que observar e como corrigir.

O que as pessoas farão de diferente depois do 

curso:

1. Se expressarão com mais clareza e influência em todas as 

situações do dia a dia.

2. Saberão quais os aspectos que precisam colocar em prática 

para alcançar o resultado desejado em suas interações.

3. Estarão aptos a exercitar de forma efetiva os elementos 

que são fundamentais para se expressarem bem e com 

desenvoltura.

4. Terão condições de se apresentarem em público de forma 

efetiva.

5. Se sentirão mais seguros para as situações que envolvem 

exposição em público tanto na vida pessoal como 

profissional.
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Para quem serve o curso:

A todas as pessoas e profissionais que sentem a necessidade de se 

expressarem com mais confiança, desenvoltura, elegância e influência.

Metodologia:

O curso tem um tempero exato entre conteúdo, atividades e exercícios que 

os permitam se apropriar das capacidades necessárias para se expressar 

com excelência nos mais diversos contextos da vida contemporânea. 
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Instrutora
Mirieli Colombo

• Diretora da ClearCom Treinamento e 

Desenvolvimento;

• Fonoaudióloga;

• Pós Graduação da área da Voz - pelo Instituto 

Metodista de POA;

• Pós graduada em Dinâmicas de grupo pela SBDG;

• Master em Programação Neurolinguística;

• Coaching e Mentoria em comunicação e Liderança;

• Personal life Coach pela SBC;

• Formação em Gestão Contemporânea pela 

Nortus;

• Professora da Pós Graduação em Ortodontia pela 

Funorte/soebras (Passo Fundo e Caxias do Sul);

• Professora da Pós graduação em Gestão Comercial 

da FSG de Caxias do Sul;

• Fonoaudióloga da RBS TV Caxias do Sul desde 

2003;

• Formação em Comunicação Metassistêmica pelo 

Cenex;

• Instrutora da Nortus;

• 18 anos de experiência em atendimentos 

individualizados e em consultoria de empresas, 

com ênfase na formação de líderes e na efetividade 

da comunicação.
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