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PROCESSO nº 49/17 
 
 
PROCEDÊNCIA: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO. 
ASSUNTO: REGULAMENTO, PROJETO DE PÓS E EXTENSÃO. 
 

PARECER nº 39/17 
DATA: 09/08/17 

 
1 HISTÓRICO 
 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão protocolou junto ao Conselho 
Universitário - CONSUNI, do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, para análise e 
deliberação, o Projeto Curso de Extensão Comunicação e Oratória. 
 
2 ANÁLISE 
 
2.1. Projeto anexo. 
 
3 PARECER 
 
Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário - CONSUNI do Centro Universitário 
de Brusque - UNIFEBE, deliberou: 
 
APROVAR o Projeto Curso de Extensão Comunicação e Oratória. 

 
Brusque, 09 de agosto de 2017. 

 
Günther Lother Pertschy (Presidente) _____________________________________________ 

Alessandro Fazzino ___________________________________________________________ 

Edinéia Pereira da Silva Betta ___________________________________________________ 

Heloisa Maria Wichern Zunino __________________________________________________ 

Ademir Bernardino da Silva ____________________________________________________ 

Denis Boing _________________________________________________________________ 

Jaison Homero de Oliveira Knoblauch ____________________________________________ 

Sidnei Gripa_________________________________________________________________ 

Fabiani Cristini Cervi Colombi __________________________________________________ 

George Wilson Aiub __________________________________________________________ 

Márcia Maria Junkes__________________________________________________________ 

Raul Otto Laux _______________________________________________________________ 

Arthur Timm ________________________________________________________________ 

Marlise Adriana Garcia Schmitz _________________________________________________ 



Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - Proppex
Supervisão e Extensão

Projeto de Extensão

Curso: Comunicação e Oratória

Identificação

Proponente: Wallace Nóbrega Lopo (Especialista)

E-mail: wallace@unifebe.edu.br Telefone: (47)3396-7657

Endereço Lattes: http://lattes.cnpq.br/1793066113482478

Curso: Institucional

Abrangência: Regional Operacionalização: Ocasional

Período: 16/09/2017 a 14/10/2017 Carga Horária: 16h00

Participantes: 10 a 20 Modalidade: Presencial

Certificação: Sim Cerimonial: Não

Publicação jornalística: Sim

Investimento institucional: Não

Materiais:
Público  Alvo: Todo  indivíduo  que  tenha  necessidade  de  desenvolver ou aperfeiçoar sua  capacidade  de  Comunicação  para  alcançar
eficiência  e  eficácia  em situações  específicas  institucionais,  pessoais  ou gerais,  com intuito  de  adquirir  conhecimento  e  segurança
fundamentais para o sucesso a que se propõe. Será emitido Certificado (por módulo) pelo Proppex aos participantes que obtiverem 75% de
frequência. Será aplicada Avaliação de reação final de cada módulo..

Equipamentos:
Projetor multimídia, Aparelho de Som, TV de 29" e Aparelho de DVD Player.

Estruturação

Outros

Curso

Atividades

Tipo Nome Local Data Carga Horária

Curso de Extensão Comunicação e Oratória 16/09/2017 a 14/10/2017 16h00

Mediador: Tereza Cristina Piffer Affonso

As atividades listadas estão fora da carga horária do curso.

1. Introdução
A Comunicação Humana é a base de todo e qualquer relacionamento pessoal. No âmbito geral, é fator fundamental para o desenvolvimento

do  indivíduo  perante  a  vida  social  e  profissional.  Ultimamente  com os  recursos  tecnológicos,  cada  vez menos  as  pessoas  usam da
Comunicação Oral e a Escrita acaba por se ater basicamente ao aspecto prático ligado às tecnologias atuais com sua linguagem bastante
específica.

Com as mudanças impostas por este momento, a comunicação direta e pessoal tem se tornado cada vez mais rara. Com isso, a arte da
expressão verbal, que já era difícil para muitas pessoas, passa e ser a cada dia um desafio maior. Mesmo com a tecnologia, o falar em público
não é dispensável, e torna-se cada vez mais necessário para o desenvolvimento e aprimoramento do indivíduo que almeja alcançar sua
realização pessoal e profissional. A diferença entre alguém que sabe se expressar e aquele que, apesar de um possível desenvolvimento
intelectual expressivo, não consegue objetivar a expressão, é muito marcante e definitiva num mundo competitivo.

A  importância  de uma Comunicação  no desenvolvimento  pessoal, profissional e  assim a propiciar a  participação ativa  na estratégia
organizacional. Desta forma capacitando-os a uma atuação efetiva e integral dentro da sociedade e das organizações. A Comunicação é uma
via de mão dupla.

2. Justificativa
Com esse intuito o Curso induz o participante a desenvolver todo seu potencial comunicativo, com uma base importante de Técnica Vocal e

Conscientização Corporal para que sua autoestima seja trabalhada e valorizada. Aliada às Técnicas de Oratória, essa prática induz ao
conhecimento do próprio e único potencial e assim desenvolvê-lo com segurança, estilo próprio e eficaz. Conhecimento gera Segurança.

Indicado a todos que desejam desenvolver seu fabuloso potencial comunicativo, superando barreira muitas vezes auto impostas, para que a
Comunicação cumpra seu papel no entendimento e no aperfeiçoamento humano em geral.

3. Palavras-chave
1)Desenvolvimento Pessoal -  2)Comunicação -  3)Resultados
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4. Objetivos

4.1. Objetivo geral
Oportunizar aos participantes uma visão sobre os potenciais individuais de Comunicação Verbal, Não Verbal e Técnicas de Oratória. 

4.2. Objetivos específicos

Desenvolver competências que permitam ao participante ter acesso ao tema Comunicação como um todo, com aprofundamento de
conhecimento das possibilidades a serem desenvolvidas e técnicas que facilitem sua performance no sentido de objetivar, estruturar e
desempenhar a Comunicação de maneira Eficiente e Eficaz com segurança, em qualquer situação em que se fizer necessária.
Utilizar a expressão verbal, não verbal e corporal na comunicação levando em conta os diversos elementos da comunicação: contexto,
emissor, receptor canal, mensagem, ruídos e feedback, com objetividade, respeito, simpatia, e flexibilidade

5. Parceiros (opcional)

6. Metodologia
Diagnóstico das necessidades;

Resgate de conhecimento prévio do público;

Planejamento, conteúdo e execução de programas customizados de acordo com a necessidade, cultura, segmento e expectativa;

Exposição teórica  e  dialogada, execução  de exercícios individuais  e  em grupo, dinâmicas, debate  com os participantes  e  vivências
planejadas, que permitam ampla participação e aquisição de conhecimentos, fortalecendo competências.

6.1. Cronograma

Data/horário Atividade

Data: a definir

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h

Programa: 
I- Técnica Vocal

 Comunicação  verbal  (Canais  de  comunicação,  emissor,  receptor,  mensagem,  ruídos  na
comunicação);

 Aparelho fonador (aspectos funcionais e anatômicos);

 Exercícios respiratórios;

 Exercícios e técnicas de relaxamento;

 Exercícios de articulação, ressonância e técnica vocal;

 Exercícios para melhorar e preservar a voz;

 Impostação e projeção da voz;

II- Técnicas de Oratória

 Linguagem corporal (postura e gestos);

 Elaboração e Apresentação de Discursos;

 Técnicas para evitar o 'branco' e situações embaraçosas;

 Eliminando cacoetes e vícios de linguagem;

 Melodia e entonação;

 Apresentação em rádio e TV;

 Uso do microfone e postura;

 Uso da tribuna.

6.2. Comissão organizadora (opcional)
Tereza Cristina Piffer Affonso

7. Referências
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Soares Freire, Maria Regina; Piccolotto, Leslie. Técnicas de Impostação e Comunicação Oral. Ed Loyola, 2002

Ribeiro, Lair. Comunicação Global. Ed. Moderna, 2001

*Material de desenvolvimento Pessoal da Câmara Júnior do Brasil, filiada à Jaycees International Chamber.

Sándor, Pethö. Técnicas de Relaxamento. Boletim de Psicologia, vol XXI. Sociedade de Psicologia de São Paulo.

Koegel, Timothy J.  Como se tornar um comunicador fora de série. Ed.Sextante, RJ, 2011.

Brito, Nadia Maria Freire; Hargeaves, Lourdes; Barraca, Renato.  Boas falas. Ed. Senac Nacional, 1999.

Dale Carnegie & Associates, Inc; Trad.; Antonio Carlos Vilela- São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012.
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