
APRESENTAÇÃO 
 

 O presente curso tem como objetivo 

primordial o desenvolvimento de 

habilidades existentes, mas até então 

pouco trabalhadas no público em geral. 

Sabe-se que as habilidades exigidas 

para a realização de um bom discurso 

existem embora não potencializadas. 

Esta premissa é insuperável.  

 Entretanto, dificuldades de toda ordem 

– timidez, ansiedade, ruborização da 

face, apego às gírias, dificuldades da 

fala, falta de clareza das ideias, pouca 

expressividade – dificultam o 

desenvolvimento da oratória e o 

aprimoramento da arte da persuasão. 

APOIO 

 

Direção Geral 

Direção Acadêmica 

Coordenações do Ensino Técnico 

em Meio Ambiente 

Coordenação do Ensino Superior 

Coordenação de Engenharia 

 

 

REALIZAÇÃO 

 

Professor Alexandre 

Montanha 
(Professor EBTT  IFBA 

Mestre em Direito público) 
Campus Eunápolis 

 

INSCRIÇÕES 

 

Recepção da Direção Acadêmica 

03 a 14 de dezembro de 2018 

Vagas limitadas 

I Minicurso de 
Verão- IFBA 

Oratória no âmbito 

pessoal e profissional 

09 a 16 de 

janeiro de 2019 



 

PÚBLICO ALVO 
 

• Discentes e docentes da cidade de 

Eunápolis; 

• Ex-alunos;  

• Público externo. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

Introduzir o participante nos conceitos 

básicos de oratória, levando-o a 

perceber seus adversários e, sobretudo, 

seus aliados nesta busca. Uso de 

técnicas e práticas acessíveis aos 

discentes, o que acarreta o treino e a 

superação de inibição e toda sorte de 

deficiências que obstam o bom uso do 

discurso. 

 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 1 – 09/01/2019 

(4° feira) 

 
• Tarde- 14:00h às 18:00 
 

- Apresentação do Projeto;  

- apresentação docente;  

- apresentação discente; 

- Formação do contrato pedagógico: 

- Autorização filmagem/uso microfone; 

- Da metodologia utilizada: 

multiculturalismo, diversidade, 

diferença e pluralismo; 

- Teoria da oratória como técnica de 

persuasão (histórico, conceitos e 

técnicas); 

- Primeiras falas e leituras de alguns 

dos discentes. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 2 – 16/01/2019 

(4° feira) 

 

• Tarde- 14:00h às 18:00 
 

 

- Técnicas iniciais de apresentação em 

público 

  

- Superação individual e aprimoramento 

das técnicas apresentadas; 

  

- Exercícios: apresentações individuais. 

  

- Técnicas de exposição em público;  

  

- Aprimoramento do discurso com base 

em auto avaliação acerca dos 10 

critérios exigidos;  

  

- Exercícios: apresentações individuais 
 


