
 
PROJETO DE CURSO 

 

1. TÍTULO: ORATÓRIA 

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

2.1. COORDENADOR DO CURSO: CT&D - UFG 

2.2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: NO SITE 

2.3. HORÁRIO: NO SITE 

2.4. CARGA HORÁRIA: NO SITE 

2.5. LOCAL: NO SITE 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA: 

3.1. NÚMERO DE VAGAS: 20 

3.2. CLIENTELA ALVO: docentes, técnicos administrativos e demais interessados em melhorar sua capacidade de 
expressão. Extensivo a bolsistas, estagiários e terceirizados com vínculo empregatício com a UFG. 
 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

“Fale para que eu te veja”. Sócrates 

Todos nós sabemos que a comunicação é importante. É através da comunicação verbal que mantemos um 
número maior de contatos diários. Utilizamos a comunicação em ambientes diversos no nosso dia-a-dia: Na escola, 
profissionalmente, em família e/ou entre amigos.  
 

Vencer o medo e falar com segurança para uma platéia, mesmo que seja para os colegas, não exige apenas 
coragem, mas também técnica. 
 

A técnica facilitará seu aprendizado em preparar um discurso, falar de improviso, usar o microfone, estimular a 
memória, enriquecer o vocabulário, utilizar corretamente a língua portuguesa e exercitar a sua voz.. 

 
De que adianta termos boas idéias se não conseguimos apresentá-las de maneira clara, objetiva e profissional. 
Preocupamo-nos sempre com a qualidade do que produzimos, mas esquecemos que o que criamos objetiva a sociedade 
e não somente a nossa própria satisfação. Expô-los, vendê-los, demonstrá-los só será possível através de uma boa 
exposição utilizando-se do poder de conhecimento que a oratória possui.  Seja um(a) vencedor(a). Vença as dificuldades 
abrindo as portas para seu sucesso!  Solte a voz para ser visto. 
 

 

5. OBJETIVOS DO CURSO (gerais e específicos):  
5.1. GERAIS:  
Desenvolver competências relacionadas a atividades específicas de processos fundamentais para a qualificação 
profissional. 
 

 

6. METODOLOGIA: 
6.1. TIPO DE CURSO (PRESENCIAL, A DISTÂNCIA, SEMI-PRESENCIAL): Presencial 
6.2.  RECURSOS DIDÁTICOS (RESENHAS, AULA EXPOSITIVA, ETC..):  

 Aula expositiva/dialogada; 

 Computador e data show com multimídia; 

 Apostila. 

 Filmadora digital; 

 Apresentações individuais e em grupos; 

 Utilização de púlpito, microfone, auditório. 
 

 
 
 



 
7.  CRÍTÉRIOS PARA AVALIAÇÃO COGNITIVA  

7.1. PARTICIPAÇÃO / ATIVIDADES EM SALA 

7.2. NOTA IGUAL OU SUPERIOR A 7,0 

7.3. FREQUENCIA MÍNIMA DE  80% 

7.4. AVALIAÇÃO PARA FINS DE ARQUIVAMENTO 

 

 

8. RECURSOS MATERIAIS: 

8.1. RECURSOS FÍSICOS: Data-show, quadro, computador, microfone, púlpito, filmadora. 

8.2. MATERIAL DIDÁTICO (APOSTILA, CD): Apostila 

 

 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM H/A INSTRUTOR 

Apresentação do curso e da turma; 

Causas do medo de falar em público; 

Como superar o horror de falar em público. 

 

3 h/a Ivana Raisky 

Prática de exposição, com filmagem. Tema: “Teve um dia 
que...”. 

Presença e postura do expositor; 

 

3 h/a Ivana Raisky 

Elaboração da palestra: introdução, desenvolvimento, 
conclusão; 

Relações interpessoais; 

Prática da oratória com tema livre. 

 

3 h/a Ivana Raisky 

Como produzir uma boa voz; 

A importância da articulação precisa; 

Exercícios para melhorar a entonação e a ênfase da fala e voz; 

Prática da oratória com tema livre. 

 

3 h/a Ivana Raisky 

 

Ampliação do vocabulário; 

Como reagir diante das perguntas do público; 

Prática da oratória com tema livre. 

 

3 h/a Ivana Raisky 

Utilização do púlpito e postura no palco diante de um 
auditório. 

Prática da oratória com tema livre. 

3 h/a Ivana Raisky 

O uso do microfone 

Prática da oratória com tema livre 

 

3 h/a Ivana Raisky 

Adequação do vocabulário ao público; 

Apresentação do orador (roupas, acessório, etc). 

Prática da oratória com tema livre. 

 

3 h/a 
 

Ivana Raisky 

Formas de preservar uma boa voz. 

Prática da oratória com tema livre. 

 

3 h/a 
 

Ivana Raisky 

Avaliação individual com observação da filmagem realizada 
no segundo dia. 

3 h/a 
 

Ivana Raisky 

   

 


