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EMENTA  
 

Introdução às técnicas de Expressão Oral. Componentes que estruturam a voz. Técnicas de oratória e de 
apresentação. Técnicas para montagem de palestras e workshops. Criação de palestras em estilo TED. 

Linguagem corporal. Técnicas em entrevistas e apresentações. Defesa de ideia em comunicação, articulação e 
persuasão. 

 
PROGRAMA  

1 Conceitos básicos de oratória 
1.1 A voz como ferramenta comunicacional 
1.2 Mecanismos vocais  

 
2 Estética e criatividade vocal 
2.1 Pontuação 
2.2 Projeção 
2.3 Volume 
2.4 Ritmo 

 
3 O corpo como elemento da fala 
3.1 Como usar o gestual para reforçar o discurso 
3.2 A importância da indumentária 

 
4 Técnicas para apresentação de palestras e workshops 
 
4.1 Criação de palestra estilo TED 
4.2 Preparação (público, pesquisa, conteúdo) 
4.3 Preparação do apoio audiovisual 
4.4 Técnicas de apresentação 
4.5 Feedback do público 
 
5 Técnicas em entrevistas e mídia training  

 
5.1 Como se portar diante dos entrevistadores 
5.2 Como se portar diante dos jornalistas 
5.3 A importância de aproveitar o espaço na mídia 

 
6 Defesa de ideia em comunicação 

 
6.1 Articulação 
6.2 Persuasão 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Dar ao aluno repertório suficiente para que ele consiga fazer apresentações de modo eficaz; desenvolver 
habilidades de oratória e persuasão pela fala; aprimorar o processo comunicacional do aluno valendo-se da voz 
como ferramenta. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 



Aprimorar a expressão oral do aluno mediante exercícios práticos; conscientizar o aluno da importância do 
processo de pesquisa na estruturação do conteúdo; Dar ao aluno condições de preparar material de apoio de 
modo eficiente; oferecer noções de mídia training. 

 
 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
a) Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial iniciarão em 13 de julho e 
serão realizadas até o dia 25 de julho, portanto, em duas semanas. Ao longo de duas semanas, com 
quinze horas de atividade semanal, divididas em duas horas de atividades síncronas (terças e quintas) e 
(4h) de atividades assíncronas, todas as segundas e quartas e (3h) nas sextas.   
b) Atividades síncronas: As atividades síncronas servirão para os alunos apresentarem as atividades 
propostas nas aulas em vídeo e para dirimir dúvidas que, porventura, surjam em relação aos conteúdos 
disponibilizados em vídeo. Os encontros serão feitos mediante o uso do Teams, no horário previsto para 
as aulas da disciplina – terça e quinta, das 8h às 10h, nos dias 14/07, 16/07, 21/07 e 23/07. Os encontros 
síncronos serão gravados e disponibilizados na UFPR virtual. 
c) Atividades assíncronas: Serão disponibilizados seis vídeos de aproximadamente duas horas durante a 
disciplina concentrada no Moodle. Os vídeos serão postados Sempre às 8h e os alunos terão o dia inteiro 
para escolher o melhor horário. Para me certificar que os vídeos foram assistidos, ao final de cada um deles 
sempre haverá a proposição de uma tarefa simples, que deverá ser apresentada nas aulas síncronas. 
Essas atividades contam como participação (20% da nota. 
d) Sistema de comunicação: O Moodle será usado como ambiente virtual para a disponibilização do 
conteúdo e o Teams para as atividades síncronas, tanto para para apresentar resultados das atividades 
propostas nos vídeos, quanto para tirar dúvidas. 
Para dúvidas pontuais, será usado o e-mail oficial da UFPR (giselerech@ufpr.br). 
 
e) Material didático específico: Os alunos receberão os vídeos e os referidos slides sempre à véspera da 
aula. Também serão disponibilizados conteúdos de apoio ao aprendizado, como vídeos do TED e textos 
que tratam da temática da disciplina. 
f) Controle de frequência das atividades presenciais: Nos encontros presenciais (terças e quintas), a 
frequência será feita com chamada nominal.  
g) Quantidade de estudantes em cada turma: Conforme preconizado na disciplina presencial, a disciplina 
será ofertada para até 45 alunos. 
 

 
 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação 1: (100 pontos): Participação e envolvimento nas atividades propostas no módulo.  
 
Avaliação 2: (100 pontos): Avaliação do conteúdo dos slides. 
 
Avaliação 3 (100 pontos): A avaliação será feita em dupla mediante uma apresentação oral, de no máximo 
três minutos, no qual o aluno vai ter que trazer apoio de slides por eles produzidos. A avaliação terá foco no 
desempenho do aluno durante esta apresentação. 
 
A nota final da disciplina será obtida com média das três avaliações. 
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