CURSO DE COMUNICAÇÃO PARA PASTORES E LIDERES

A FATESUL - FACULDADE PRESBITERIANA promove o Curso de
Comunicação para pastores e líderes, no propósito de melhorar preparar a
ministraço de nossos irmãos nas diversas atividades de que fazem parte.
Será no próximo dia 11 de junho, sexta-feira, das 19h às 23h, nas dependências
da FATESUL, na Igreja Presbiteriana do Tarumã.
Endereço:
Rua Raul Joaquim de Quadros Gomes, 420 – Tarumã
82.530-290 – Curitiba/PR


Dúvidas, informações ou inscrições utilize o email:
fatesul@yahoo.com.br, ou diretamente na FATESUL com Quelita.

Programa do Curso
Todo o programa desenvolvido respeitará, sempre, o seu estilo e suas
características pessoais.
»

Combater a inibição e o medo de falar;

»

Falar com naturalidade, técnica e eficiência;

»

Falar de improviso em qualquer situação;

»

Contornar situações difíceis e inesperadas;

»

Projetar uma imagem confiante e simpática;

»

Falar com desembaraço e sem constrangimento;

»

Conversar com desenvoltura em todos os ambientes;

»

Planejar apresentações vencedoras;

»

Evitar o 'branco' e situações embaraçosas;

»

Eliminar cacoetes e vícios;

»

Desenvolver a postura e a gesticulação com harmonia e naturalidade;

»

Conquistar ouvintes hostis e indiferentes;

»

Ativar o relacionamento pela comunicação;

»

Responder a perguntas com segurança;

»

Ampliar o vocabulário e corrigir a linguagem;

»

Melhorar a voz e a dicção para falar de maneira agradável;

»

Ordenar a exposição de forma lógica;

»

Usar o humor, a emoção e a presença de espírito para dar brilho às
apresentações;

Obs.
Esse Curso está sendo preparando especialmente para atender um grupo especial em
Curitiba, por isso o nosso tempo será reduzido e em alguns temas não poderemos
investir muito tempo, vamos fazer uma introdução geral e especifica, abrangendo os
pontos e temas mais importantes.
Palestra desenvolvida por Fernando Siqueira
Fernando Siqueira
 É radialista/Jornalista e Mestre em Comunicação Graduado pela Fundação Cásper
Líbero em SP;
 Mestre em ética e comunicação em RTV – University of North Carolina at Chapel
Hill;
 Professor e palestrante em prática de locução e ética para diversas Universidades do
Brasil, Portugal e Espanha;
 Experiência profissional; Rádios Globo, Band,Record./Tv Globo, Band, Cultura,
atuando como locutor,repórter e produtor/diretor de emissoras e programas. Com
mais de 20 anos de profissão.
 Palestrante e docente em Liderança Avançada pelo Haggai Institute Internacional.
 Atualmente é pastor batista na cidade de São Paulo-SP.

