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ORATÓRIA PARA PREFEITOS,VICES E VEREADORES 

Data: 30 e 31 de Agosto 

Carga horária: 16h/aula 

Horário: 8h30 às 17h30 (com intervalo para almoço) 

 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

Facilitadores: Yang Mendes

 

 

Palestrante há 13 anos e formador de 

palestrantes é também o idealizador do 

Brasil Talks e o Fundador da mais relevante 

escola de oratória do Norte/Nordeste. Tem 

atuado como consultor em oratória para 

empresários, executivos, políticos, entre 

outros. 

É graduado em Administração, pós-

graduando em Psicologia Analítica, tem 

formação em filosofia e em PNL. Já foi 

professor de filosofia e sociologia, tendo 

ministrado dezenas de palestras sobre os 

temas de liderança, oratória, negociação, 

persuasão, simbologia, filosofia, história, 

entre outros. 

O curso tem como objetivo preparar para lidar com o medo e a ansiedade  ao falar em 

público. Aperfeiçoando o uso eficaz da emoção e da entonação vocal, aprendendo o  

modo correto  de se comunicar  sem o uso dos “cacoetes(“né”,”ok”,..), aprimorando 

assim, suas habilidades  de estruturar  e realizar  apresentações e palestras. 
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Terá uma metodologia teórico-prática. A metodologia aplicada e desenvolvida pelo 
professor Yang Mendes (fundador da primeira escola de treinamento em oratória da 
Bahia), abrange: 
   
1- Física e Fala (postura, gesticulação, movimentação, dicção, ritmo de fala, volume da 
voz) 
  
2- Psicologia (medo, ansiedade, falta de concentração) 
  
3- Texto (elaboração de falas e discursos) 
 

PÚBLICO-ALVO 

Prefeitos, vices-prefeitos e vereadores. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Linguagem não-verbal 

    - Postura 

    - Gesticulação 

    - Movimentação 

    - Olhar 

- Expressividade corporal 

- Adaptação da fala para cada público 

- Falar ao microfone 

- Falar ao púlpito 

- O treinamento da oratória 

- Como controlar o medo e a ansiedade 

- Estrutura do discurso (exórdio, desenvolvimento e peroração) 

- Fala de improviso 

 

LOCAL DO CURSO 

Av.Tancredo Neves,2539, Ed. Ceo, sala 109, Londres, Salvador/BA 
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VALOR DO INVESTIMENTO 

Valor total do investimento: R$ 850,00 ( Oitocentos e cinquenta reais). 
 
INCLUSO: 
Coffee break,material de apoio personalizado enviado por email e certificado de 
participação. 
  
FORMAS DE PAGAMENTO: 
O pagamento poderá ser efetuado das seguintes formas: 
- Nota de Empenho (sendo necessário a liquidação da nota e confirmação de 
pagamento) 
- Depósito em conta corrente, em favor da TreineCap – Treinamento e Capacitação LTDA 
através. 
- Boleto Bancário; 
- Cartão de Crédito; 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
Banco do Brasil 
Agência: 3025-2 
Conta Corrente: 47.827-X 

Banco Bradesco 
Agência: 0662 
Conta corrente: 13275-6  

 
 
CANCELAMENTOS, PRORROGAÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES: 
Em caso de insuficiência de quórum, a TreineCap poderá cancelar ou prorrogar o curso. 
Para cancelamento de inscrição ou substituição de participante, a solicitação deverá ser 
feita em até cinco dias úteis antes do evento. O cancelamento da inscrição por parte do 
aluno não implica em reembolso, porém, caso seja feita até cinco dias úteis antes do 
evento poderá ser gerado crédito para outro curso de mesmo valor. Nesses casos as 
despesas com passagem, hospedagem e demais gastos não serão ressarcidos por parte 
da organização do evento. 
 

 


