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Comunicação, moderação, técnicas de apresentação e
visualização

110 € (Sócios: 55 €)
OBS : Formação online. 

Curso gratuito para candidatos desempregados (todo o país)
Com direito a subsídio de refeição (todos os candidatos)

Data:  07-01-2023 - 18-02-2023

UFCD 4641

Competências

Comunicação (Desenvolver as competências comunicacionais)
Improve your self (Desenvolver as competências pessoais e interpessoais.)
Técnicas e ferramentas de trabalho (Trabalhar com técnicas e ferramentas de trabalho.)

Finalidade do Curso

O presente curso é um poderoso processo de desenvolvimento humano, permitindo desenvolver estratégias e técnicas
para a promoção de uma comunicação interpessoal eficaz.

A quem se destina o curso

Todas as pessoas que independentemente da sua profissão, habilitação académica ou ocupação atual queiram
melhorar as suas competências comunicacionais e técnicas de apresentação. Possuir no mínimo o 9º ano de
escolaridade.

Programa

1 Comunicação, moderação, técnicas de apresentação e visualização
1.1 Comunicação
1.1.1 Importância da comunicação
1.1.2 Fatores de impato na comunicação verbal e não verbal
1.1.3 Obstáculos e barreiras a uma comunicação eficaz
1.1.4 Principais estratégias e técnicas para uma comunicação eficaz : Escuta ativa e a reformulação ;
Assertividade ; Feedback ; Clarificação
1.2 Moderação
1.2.1 Reuniões tradicionais vs reuniões facilitadas
1.2.2 Facilitador e participantes
1.2.3 Facilitação - fases do processo
1.2.4 Perfil e tarefas do facilitador
1.2.5 Aspetos logísticos
1.2.6 Técnicas de comunicação
1.2.7 Inventário de metodologias



Saiba mais em www.citeforma.pt

1.2.8 Processo facilitado - estruturação, execução e intervenções pós-processo
1.2.9 Perfil dos «atores» em processos facilitados - facilitador e participantes
1.2.10 Formatos específicos
1.2.11 Facilitadores em equipa
1.2.12 Facilitador externo versus facilitador interno
1.3 Técnicas de Apresentação e visualização
1.3.1 Competências para falar em público: Fatores emocionais que interferem na apresentação ; Postura ; Voz ;
Controlar a comunicação verbal e não verbal para desenvolver uma exposição dinâmica e persuasiva
1.3.2 Planeamento e a organização das apresentações: Planeamento da apresentação em função dos
objectivos e da audiência ; Etapas da apresentação ; Métodos, técnicas e meios auxiliares
1.3.3 Desenvolvimento da apresentação: Sinais da audiência ; Gerir a relação com a audiência ; Lidar com
perguntas e objecções


