Treino Comportamental

COMUNICAR COM IMPACTO
Este curso foi especificamente desenhado para permitir treinar
comportamentos e atitudes que conduzam a uma postura de
comunicação mais eficaz.
Com recurso a técnicas de actor pretende-se trabalhar o “comunicar
com impacto, através do impacto da comunicação”.
Formadores:
Carla Teixeira
Psicóloga da área de Trabalho e Organizações, é formadora interna da
Team Work Consultores, nomeadamente nas áreas de Comunicação
Eficaz, Gestão de Conflitos e Negociação, Atendimento ao Público e
Comunicação com o Cliente Externo, Assertividade, Falar em Público,
Técnicas de Apresentação e Condução de Reuniões.
Nuno Preto
Actor de Teatro, tem colaborado com a Team Work Consultores em
vários projectos de formação, em que aplica as Técnicas de Actor ao
contexto de formação, nomeadamente nas áreas da criatividade,
comunicação e expressão dramática.

Objectivos:
•

•

Consciencializar os participantes relativamente à forma como comunicam e aos
cuidados a ter para que sejam capazes de melhorar a sua eficácia, bem como das
equipas que integram.
Explorar características relacionadas com o impacto comunicacional e a forma como
este influencia a relação com o outro.

Programa:
•
•
•
•

Princípios para uma Comunicação Eficaz.
Recursos Expressivos: voz, respiração, olhar, sintonia e corpo.
Treino de Empatia: as Posições de Percepção na Comunicação.
Comunicar com impacto através do impacto da comunicação: Treino com base em técnicas
de Actor.

Metodologia:
Este treino privilegia os métodos activos, através do recurso a actividades e dinâmicas
experienciais.
Pretende-se usar a prática simulada e o feedback constante como meios ao serviço da
aprendizagem e desenvolvimento de competências. Procuramos desta forma potenciar o
envolvimento pessoal dos formandos, ao mesmo tempo que se estimula a partilha de
experiências entre todos.

Inscrições:




Sócios Colectivos APQ e Clientes TW: 150 €
Sócios Individuais APQ: 170 €
Não Sócios: 200 €

Notas:
- Estes valores incluem documentação, coffee-breaks e Certificado de Frequência de Formação Profissional
- Isentos de IVA nos termos do nº 10 do artº 9 do CIVA

Local
APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade
Delegação Regional do Norte
Rua Orfeão do Porto, Nº 360 - Loja 3
4150-798 Porto - Portugal
Horário
9H30 – 13H00 / 14H30 – 18H00
Informações:
APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade
Delegação Regional do Norte
Rua Orfeão do Porto, Nº 360 - Loja 3
4150-798 Porto - Portugal
TEL. 226 153 320 / FAX: 226 153 328
E-mail: drn@apq.pt

