
Realizar apresentações bem sucedidas
Á distância

Duração : 1h30 Referência : 622E

Preço : 250,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 1.600,00 € + IVA

Um percurso destinado a todos aqueles que pretendem conhecer e adquirir ferramentas-chave para dinamizar
apresentações e criar impacto.

Objetivos

No final do programa os formandos serão capazes de:

Identificar o seu estilo de comunicação e o estilo dos seus interlocutores para comunicar e argumentar de forma
mais eficaz;
Adaptar a mensagem à audiência;
Reagir de forma positiva às diferentes situações que surgem durante uma apresentação;
Adaptar as suas táticas de influência de acordo com o grau de adesão/concordância e comprometimento dos
nossos interlocutores;
Receber e gerir as perguntas do público de maneira apropriada como parte de uma sessão de apresentação ao
público ou de uma reunião.

Destinatários

Gestores e todos os profissionais que tenham de apresentar e defender ideias em público e que lideram e/ou
participam em reuniões.

Percurso de aprendizagem

Os estilos de comunicação

Identificar os vários estilos de comunicação.
Descrever os quatro estilos de comunicação.
Desenvolver a flexibilidade em situações de comunicação.

Estruturar mensagens que causem impacto

Identificar as caraterísticas das principais situações de expressão publica no local de trabalho.
Definir o objetivo, mensagem, alvo e contexto.
Adaptar a mensagem à situação.

Gerir situações difíceis durante a apresentação

Dominar as especificidades das intervenções em publico.
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Determinar o que pode dificultar a comunicação.
Gerir situações difíceis.

Obter o apoio dos seus interlocutores

Conhecer o mapa de parceiros e os 5 perfis diferentes com os quais pode ter de lidar durante a apresentação de
uma ideia ou um projeto.
Ver um exemplo de como lidar com cada um dos perfis.
Praticar a resposta e a interação interagir com os 5 perfis.

Gerir as P&R (perguntas e respostas)

Receber positivamente as questões da audiência.
Gerir as questões ao longo da reunião.

Métodos pedagógicos

4 módulos digitais interativos para introduzir conceitos ou ferramentas, intercalados com desafios de
implementação prática;
1 módulo digital de treino intensivo, para treinar e melhorar uma competência;
e-tutoria ao longo de todo o percurso: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante
(técnico e pedagógico).


