
Media Training – Como falar com a imprensa
Data
23 a 27 de janeiro de 2017 (4 encontros, segunda a sexta, exceto feriado da quarta 25/01)
das 19h às 22h.

Carga horária
12 horas 

Investimento
R$500,00

Justificativa
A exposição na mídia tornou-se um fator primordial para a construção da imagem. Para tanto é 
preciso estar preparado para interagir com diferentes veículos e meios de comunicação.
O contato permanente com a mídia é hoje uma ferramenta importante para prestação de contas 
à sociedade e para o relacionamento com seus públicos de interesse.

Objetivos
Capacitar os alunos apresentando técnicas e metodologias para produção de programas de media 
training, treinamento de porta-vozes, elaboração de diagnósticos e avaliação de desempenho de 
porta-vozes. 

Público Alvo
Gestores de comunicação, jornalistas, relações públicas, tecnólogos em comunicação institucional, 
estudantes e recém-formados.



Professora
Neuza Serra
Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero (1981), é executiva de atendimento na 
agência MVL Comunicação. Em agosto de 2013, concluiu sua pós-graduação em Comunicação 
Empresarial pela Universidade Metodista de São Paulo. Especializada em gerenciamento de crise 
e Media training. É professora da Escola de Comunicação Corporativa do Comunique-se desde 
2004. Em 2012, ministrou o curso de Negociações e Mediações em situações de Crise para alunos 
da pós-graduação da Assessoria de Comunicação da Universidade Potiguar.

Programa de Aula
• Aulas expositivas dialogadas;
• Construção de manual de relacionamento com a Imprensa;
• Simulação de Media Training;
• A necessidade do Media Training;
• O perfil da imprensa e as mídias sociais;
• A construção da imagem da organização;
• Qualidades e atributos do porta-voz;
• Organização do discurso;
• A preparação da entrevista;
• Como proceder durante a entrevista: dicas e técnicas;
• Análise de cases;
• Como falar para os diferentes tipos de mídias;
• A produção do manual de relacionamento de mídia;
• Como montar um programa de Media Training;
• Os parâmetros de avaliação de desempenho;
• Análise de cases;
• Gravação de simulação de entrevistas.



Forma de pagamento
Pessoa física
Uma parcela (50% do investimento), no ato da inscrição via boleto bancário, para garantia da vaga. 
O pagamento da 2ª parcela (50% do investimento) pode ser feita também via boleto, pago antes 
da realização da atividade, ou na Tesouraria da Faculdade (cartão de crédito, débito ou dinheiro) 
de segunda a sexta-feria em horário comercial.
Pessoa jurídica
Boleto bancário no valor integral com data de vencimento a ser combinada, nesse caso o aluno 
deve entrar contato com o Centro de Eventos.

Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas. 
Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso de 
100% do valor pago em até 15 dias úteis. 

II. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 

III. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das 
aulas, ou não receberá o certificado. 

IV. Em caso de cancelamento do curso por falta de quórum será devolvido 100% do valor pago 
pelo participante. 

V. Em caso de desistência, a devolução do valor pago seguirá os seguintes procedimentos: 
- Desistência antes do início do curso: ressarcimento de 85% do valor pago em até 15 (quinze) 
dias úteis. 
- Desistência após o início do curso e com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% 
do valor pago. 
- Desistência após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: não haverá 
ressarcimento do valor pago.

VI. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.

Todos os reembolsos terão o prazo de 15 dias úteis (após o envio dos dados bancários) para 
serem realizados e podem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.com.br.

Av. Paulista, 900 - São Paulo - SP
(11) 3170-7995  eventos@fcl.com.br  casperlibero.edu.br
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