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ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Os cursos de extensão da Faculdade Cesusc são concentrados nas áreas de 

conhecimento dos cursos de graduação ofertados e buscam trazes agilidade e 

flexibilidade focado nos conhecimentos específicos exigidos pelo mercado.  

Muitos profissionais e estudantes possuem dificuldade de se expor, comunicar 

durante os processos organizacionais e falar em público. A partir desta observância 

no nosso cotidiano profissional e acadêmico surge a necessidade de 

desenvolvimento e aprimoramento das habilidades de comunicação, com propósito 

e foco em aspectos técnicos e psicológicos. 

O curso de Oratória e Comunicação Empresarial, na modalidade extensão, 

desenvolve os participantes a trabalhar as formas de comunicação em conjunto 

com a identidade corporativa, além de desenvolver as abordagens de comunicação 

entre colaboradores e clientes com o intuito de atingir os objetivos empresariais de 

forma eficaz. 

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

Desenvolver competência, boa dicção e postura profissional para falar em público, 

trabalhar as formas de comunicação e apresentar palestras, reuniões e trabalhos.

Indicado para profissionais em cargos de liderança, gestão, atendimento ao público, 

vendas, e demais interessados que utilizam da comunicação para sua realização 

profissional. 

DISCIPLINAS

 .: Introdução à oratória empresarial;
 .: Importância da linguagem formal e informal; 
 .: Comunicação e argumentação;
 .: As qualidades e competências do bom orador;
 .: Técnicas para a oratória de qualidade e comunicação;
 .: Prática de oratória e comunicação empresarial.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO E HORÁRIOS

Carga Horária - 12 horas / aula

Semanal – segunda e quinta, das 19h00 às 23h.  
Final de Semana - sexta-feira, das 19h00 às 23h e sábado, das 8h às 17h.
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