
COMUNICAÇÃO,

MODERAÇÃO,TÉCNICAS DE

APRESENTAÇÃO E VISUALIZAÇÃO 

 50 HORAS

UGT de Viseu - Av. Infante D. Henrique nº 42, 3510-070 Viseu -  966 168 826 l  232 467 100 -
viseu@ugt.pt

CONTEÚDOS

Comunicação
Importância da comunicação
Factores de impacto na comunicação verbal e não verbal
Obstáculos e barreiras a uma comunicação eficaz
Principais estratégias e técnicas para uma comunicação eficaz

Reconhecer a importância da comunicação e desenvolver estratégias e técnicas para
a promoção de uma comunicação interpessoal eficaz.

Fornecer ferramentas essenciais para atuar eficazmente como facilitador(a).

Reflectir sobre a intervenção adequada como facilitador(a) em diferentes tipos de
processos.

Planear e estruturar a informação de forma a transmiti-la eficazmente, a par da
realização de apresentações dinâmicas e persuasivas.

Mobilizar as capacidades de comunicação verbal e gestual do profissional, bem como
atender às características culturais na realização de apresentações.

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

Pessoas que se encontrem numa situação de emprego ou de desemprego, com idade
mínima  de 18 anos
Todos os interessados em aprender ou aperfeiçoar conhecimentos nos temas
relacionados como a comunicação, moderação e técnicas de aprendizagem e
visualização.
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METODOLOGIA DE ENSINO

Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários, mobiliário que respeite as
regras de ergonomia dos formadores e dos formandos.
Espaço amplo o suficiente para permitir a concretização de dinâmicas de grupo.
As sessões serão participadas e dinamizadas a partir de:
- Exercícios 
A avaliação da formação é constituída por testes e/ou trabalhos.
Documentação de apoio com o desenvolvimento de temas abordados durante a
formação.

Moderação
Reuniões tradicionais vs reuniões facilitadas
Facilitador e participantes
Facilitação – fases do processo
Perfil e tarefas do facilitador
Aspectos logísticos
Técnicas de comunicação
Inventário de metodologias
Processo facilitado – estruturação, execução e intervenções pós-processo
Perfil dos «actores» em processos facilitados – facilitador e participantes
Formatos específicos
Facilitadores em equipa
Facilitador externo versus facilitador interno
Técnicas de Apresentação e visualização
Competências para falar em público
Planeamento e a organização das apresentações
Desenvolvimento da apresentação
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CERTIFICAÇÃO

No final do curso os participantes receberão um Certificado de Qualificações, quand
o alcancem os objetivos definidos e com participação em, pelo menos, 90% da duraç
ão da formação.

O  formando está sujeito ao pagamento de uma taxa de inscrição, no valor de € 20,0
0. Este montante não terá que ser despendido pelo formando, será deduzido no valo
r do subsídio de alimentação que vai receber por cada dia de formação (€ 4,77)
O formando associado a sindicato afeto à UGT tem direito ao desconto de 50% sobre o val
or da taxa de inscrição.
O formando que frequente formação modular certificada na condição de “desempreg
ado” está isento de pagamento da taxa de inscrição.

BOLSAS E APOIOS AOS FORMANDOS
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