
duração 
16 horas 
 
datas de realização 
2, 4, 9 e 11 novembro’21 
 
horário 
das 18h00 às 22h00 

3ª e 5ª feiras 

preço de inscrição 
253,00 € 
 
descontos 
20% de desconto, para 
inscrições efetivas/ pagas até 
um mês antes do início da 
formação 
 
nota: os descontos não são 
acumuláveis 

valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
instalações da UNAVE/UA 
 
inscrições e informações 
sandra.mota.veiga@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A experiência na preparação de vários grupos de oradores e de diferentes formações 
de Comunicação, assim como o feedback que os participantes nos vão dando, 
mostram-nos que este curso tem um impacto forte na vida, e mais concretamente, no 
desempenho profissional, dos nossos formandos. O Curso Falar em Público & 
Técnicas de Apresentação é um programa que acelera competências de 
comunicação e oratória com excelentes resultados, ao mesmo tempo que é uma 
experiência de aprendizagem divertida, memorável e disruptiva. 
  
objetivos gerais 

• Compreender e aplicar as técnicas e ferramentas mais adequadas para a 
conceção e realização de uma apresentação; 

• Perceber como adequar técnicas e ferramentas de apresentação a diferentes 
contextos, audiências e temas; 

• Aprender boas práticas de apresentação e a sua influência no seu 
desempenho profissional; 

• Conhecer as diferentes formas de retenção do conhecimento; 

• Treinar e desenvolver competências de comunicação e de realização de 
apresentações 

 
Destinatários 
Este curso destina-se a todos aqueles que ocupam papéis de liderança, funções de 
gestão de organizações, projetos e de coordenação de equipas. Os participantes do 
Curso Falar em Público & Técnicas de Apresentação têm sido executivos, gestores, 
empreendedores, assim como docentes, investigadores, consultores, formadores, e 
outros profissionais envolvidos diariamente em atividades de comunicação em 
público. Curso acreditado pelo CCPFC/ACC-102536/19, para Educadores de Infância 
e Professores dos Ensinos Básico e Secundário.  
 
metodologia 
O programa Falar em Público & Técnicas de Apresentação desenvolve as 
competências e habilidades dos participantes através de uma combinação cuidadosa 
de discussões em grupo, análise de ferramentas e técnicas, visionamento de vídeos, 
jogos interativos, e role plays, que exploram os conceitos e as estratégias mais 
atestadas no que respeita às técnicas de apresentação. Esta abordagem é 
complementada pela apresentação e discussão de conceitos e exemplos das 
experiências dos próprios participantes. Durante as sessões de formação irão ser 
trabalhadas técnicas que podem ajudar a estabelecer uma forte conexão com a 
audiência, cheia de intensidade, energia e emoção. 
No decorrer do programa os participantes irão descobrir as respostas a muitas 
perguntas, por exemplo:  
Como gerir o medo de falar em público? Como começar e concluir uma 
apresentação? Como planear uma apresentação de forma eficaz? Como gerir 
as emoções da plateia? Como utilizar as ferramentas de apoio às 
apresentações? 
 
O programa abordará ferramentas, metodologias e perspetivas que os participantes 
poderão aplicar de imediato. Assim, cada participante sairá do programa com ideias 
muito claras de como planear, estruturar e realizar uma apresentação nas suas 
diversas vertentes: formação; apresentação de um relatório um projeto, uma proposta 
comercial, uma tese, entre outras. 
Os participantes terão oportunidade de realizar treinos, simulações e exercícios de 
autoscopia, que lhes permitirão evoluir numa constante aprendizagem ativa e 
conduzida. 

Falar em Público & Técnicas de Apresentação 



 
conteúdos programáticos 
 
1. Tiros nos Pés - Os principais erros e mitos sobre as apresentações em público. Os 
primeiros passos para um bom orador. As diferentes formas de retenção. A dependência do 
PowerPoint. 
2. Os Mapas Mentais - A importância das ferramentas para sistematizar informação. 
3. A Performance do Orador, a Retórica e o Foco. 
4. Da Estrutura Base de uma Apresentação em Público aos Princípios de uma. 
Apresentação Profissional. 
5. Os Medos, a Empatia e a Comunicação Não Verbal - Estratégias e Ferramentas de 
Comunicação em Sala. 
6. Sound Bites e Histórias - Elementos Chave e a Narrativa numa Apresentação em 
Público. 

 
A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da Prof.ª Anabela M. Sou-
sa Pereira, doutorada em Psicologia pela Universidade de Hull em Inglaterra. Profes-
sora Associada com Agregação na Universidade de Aveiro. Os seus interesses são 
focalizados na Psicologia da Educação na interface com a Psicologia da Saúde. É Di-
retora do Stresslab (Laboratório de Investigação e Intervenção no stress). 

 

coordenadora 

A formação é da responsabilidade da Dra. Alexandra Ataíde.  
 
É cofundadora e coordenadora do Ground_up, uma iniciativa de inovação social na educação, que 
nasce em Aveiro, em 2018, num contexto que une investigação científica e mentoria da IES-Social 

Business School. Empreendedora social, é gestora de projetos e formadora em áreas 
comportamentais como Liderança e Resolução Colaborativa de Problemas, Comuni-
cação Não Violenta e Resolução de Conflitos, Falar em Público e Técnicas de Apre-
sentação. Doutoranda em Educação, Psicologia da Educação, é membro da equipa 
de investigadores do CIDTFF, Universidade de Aveiro, e está a concluir uma investi-
gação-ação com professores para a resolução colaborativa de problemas complexos 
na comunidade educativa. É licenciada em Ciências da Comunicação, Universidade 
Nova de Lisboa, e começou por trabalhar como jornalista na rádio e televisão, assim 
como na área da comunicação organizacional.   

 
Desde os 14 anos faz parte de equipas e projetos nacionais e internacionais de intervenção social e 
participação cívica, e aqueles que mais a marcaram, foram nas áreas de cooperação e educação, com 
crianças no Bairro de Santiago, Aveiro, Portugal, com crianças e jovens em Díli, Timor Leste, e com 
pessoas refugiadas na Sicília, Itália. Tem trabalhado enquanto membro e voluntária em projetos e 
organizações como as associações de pais APEVECA e APEJAA, o Aveiro SOUP, o TEDxAveiro e a 
Associação Agora Aveiro. Na organização de conferências e eventos, destacam-se a criação e coor-
denação da iniciativa Ciência Pró Bar e a colaboração em vários eventos TEDxAveiro e no 
TEDxYouth@Aveiro, nas valências da comunicação, social e educação, assim como na equipa de 
preparação de oradores. Desde o início da pandemia da COVID-19, colabora e está na coordenação 
dos coletivos cívicos Vizinhos de Aveiro, Futuros Alternativos e Cidadania Lab. A sua maior missão é 
ser mãe e as suas paixões são a capacitação de pessoas e a resolução de problemas complexos com 
a comunidade.  

formadora 

Testemunhos 

“Foi uma viagem intensa e muito enriquecedora em que os nossos obstáculos e medos se transfor-
maram em aprendizagem, conhecimento, partilha e evolução. Um gigantesco bem-haja à Alexandra 
que nos proporcionou esta experiência de forma tão apaixonante! Obrigada por tudo.” Daisy Tavares 
  
“Excelente!!! Confirmou as minhas suspeitas sobre a importância do treino para melhorar de qualquer 
apresentação. E as técnicas de apresentação, o saber, o aprender a lidar com o medo; o aprender a 
organizar a nossa apresentação, o saber lidar com tudo isto. Muito bom.” António Henriques dos San-
tos 
  
“Valeu muito a pena. O curso está extremamente bem estruturado. Praticamos muito, num ambiente 
muito acolhedor e estimulante. Tem cooperação, tem humor, tem conhecimento, tem muita técnica. 
Culpa da Alexandra, excelente profissional. O meu muito obrigada.” Vânia Amaral 
  
“Foi ótimo porque adquiri ferramentas para desconstruir o medo que tinha de falar em público. Reco-
mendo sim, porque se fizesse o curso outra vez, aprendia coisas novas, tenho a certeza!” Patrícia 
Seabra 
  
“Gostei imenso, porque cheguei à conclusão que desconhecia como fazer uma apresentação. E não é 
tão fácil como nós achamos que é. Por norma levamos toda a informação e só depois e se tivermos 
oportunidade é que a colocamos em prática. Aqui é diferente, este curso é de facto bom, porque é-
nos permitido colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.” Mileidy Martins 
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