
 

 

 

CURSO ORATÓRIA – ALTA PERFORMANCE – FASE I  
PALESTRANTE FLAVIA MELO 

 
PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, DEPUTADOS FEDERAIS, ESTADUAIS, 

DISTRITAIS, VEREADORES, SECRETÁRIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, 
OFICIAIS DA MARINHA, EXÉRCITO, AERONÁUTICA, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA 

MILITAR, GUARDA MUNICIPAL, PRESIDENTES DE CONSELHOS DE 
CLASSE, CHEFES DE GABINETE, SECRETÁRIOS EXECUTIVOS, SUBSECRETÁRIOS, 

ASSESSORES, DIRETORES, COORDENDADORES CHIEF EXECUTIVE 
OFFICER (CEO) CONTADORES, GESTORES PÚBLICOS E PRIVADOS, 

 
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

Esse curso tem como objetivo principal desenvolver a oratória como uma ferramenta 
fundamental para otimizar os processos de comunicação, marketing pessoal, persuasão e 
comunicação em público. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Preparar o profissional para atuar como orador e saber se expressar perante autoridades 

e ambientes, com precisão e firmeza. 

METODOLOGIA 

• Aula expositiva com uso de Projetor de Multimídia; 
• Debates em sala de aula; 

 

CONTEXTO DO CURSO  

O curso de Oratória de alta performance inclui técnicas de locução, postura, 

desenvolvimento do discurso para que as apresentações em público possam atingir o 

objetivo profissional do assessorado. Esse curso se divide em três fases: Iniciante, 

intermediário e avançado ou seja, fase 1, 2 e 3. Técnicas de apresentação em público: 

vocabulário, voz e gestos, comunicação oral e expressão corporal: contexto e plateia; Como 

utilizar a oratória para otimizar as reuniões (Presenciais e online) entre executivos; Como 

reconhecer seu público alvo e entender as suas expectativas; Principais precauções que o 

profissional deve ter ao falar. Como utilizar o microfone; Controle emocional: Ordenar a 



 

exposição de forma lógica; Falar corretamente em pé ou sentado; Como saber se o público 

está interessado ou não no seu discurso; Técnicas para deixar a público ficar atento as 

suas apresentações; Como utilizar a Oratória para pacificar e /ou estimular a público serão 

abordadas no curso. 

FACILITADOR  

FLAVIA MELO  

Capacitou mais de oito mil pessoas nas seguintes instituições: ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, MINSTÉRIO DO PLANEJAMENTO, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

MARINHA, EXÉRCITO, AERONÁUTICA, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA FEDERAL, ABIN, 

SENAC, EMPORT (EMPRESA DE NAVEGAÇÃO), EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO, 

entre outros. Além disso, atuou como Comentarista na TV Record, apresentadora e 

jornalista na TV Brasil, assessora da presidência da EBC, consultora do Ministério do 

Planejamento junto com a UNB (Universidade de Brasília) e atualmente é apresentadora 

na TV Escola. FORMAÇÃO: Formada em Comunicação Social, jornalismo, na UFF. É 

especialista em Marketing, Educação e em Logística e Mobilização Nacional. Cursou 

disciplinas direito e segurança no mestrado da Marinha do Brasil onde foi aprovada e 

cursou disciplinas no mestrado e doutorado da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército nas áreas de segurança nacional, internacional e conflitos. Possui diversos cursos 

na ONU/CCOPAB (Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil), instituição onde 

preparou diversas autoridades do Brasil e do mundo para representarem o Brasil nas 

Missões de Paz da ONU. É mestranda em Defesa e Segurança Civil, pela Universidade 

Federal Fluminense. 

LOCAL E DATA 
 

Rio de Janeiro-RJ, 16 de novembro de 2021 
Carga Horária: 08hs 
Horário: 08h30min às 18h  
 
Investimento:  
Até 29 de outubro: R$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais) 
por participante  
– Inscrições acima de 5 participantes R$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e 
noventa e cinco reais.  
Após dia 29 de outubro R$ 3.695,00 (Três mil seiscentos e noventa e cinco 
reais).  
Incluso: material didático, coffee break, almoço e certificado de participação.  
 
 
OBSERVAÇÕES:  
O Empenho deverá ser enviado para o fax (61) 30326507 no máximo até três (três) dias 
antes da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a inscrição dos 
servidores. CANCELAMENTOS e/ou SUBSTITUIÇÕES: Os Cancelamentos deverão ser 
informados até cinco (cinco) dias antes do evento. Todas as informações complementares 
deverão ser feitas por escrito.  
A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou comprovante 
de pagamento. 



 

 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, adequando 
seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua Organização, com 
excelente custo-benefício. Solicite-nos uma proposta. 
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL reserva-se o direito em postergar ou cancelar o 
evento se ocorrer insuficiência de participantes, bem como promover substituição do 
Professor, em caso fortuito ou força maior. 
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507/99277-3453. 
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM  
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR 
CNPJ: 12.314.418/0001-52 
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114 
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF 
 
Somos cadastrados no SICAF. 
 
 

http://www.onixcapacitacao.com.br/

