
Redação Corporativa 

Data
21 e 28 de outubro de 2017 (dois sábados), das 8h30 às 16h30.

Carga horária
14 horas. 

Investimento
R$450,00

Apresentação do curso
A redação corporativa é o tema do curso, investigando como se dá a clareza, a concisão, a 
informatividade, aliadas à persuasão, a fim de que a comunicação empresarial seja eficiente e 
eficaz.

Objetivos
Conduzir o participante à compreensão das variáveis envolvidas na produção de textos escritos 
e falados no ambiente empresarial. Fornecer as evidências necessárias à produção de textos 
altamente informativos, para circulação em ambiente empresarial.

Público Alvo
Profissionais da comunicação, estudantes, professores e demais interessados no tema.



Justificativa
A comunicação empresarial tem se mostrado como uma das competências mais almejadas por 
líderes interessados em promover a eficiência e eficácia comunicacionais entre seus liderados, 
no entanto, exigências como texto curto, claro, conciso, informativo e, ao mesmo tempo, 
elegante, tornaram o ato de escrever ainda mais impreciso.

Professora
Elizabeth Del Nero Sobrinha
Pós-doutoranda em Linguística Aplicada. Doutora em Letras - Linguística e Língua Portuguesa, 
com mestrado em Semiótica e Linguística Geral e graduada em Letras, licenciatura. Leciona em 
cursos de Administração e Comunicação, conduz pesquisas de iniciação científica no campo da 
comunicação empresarial.

Programa de Aula
Programa de aula - Conteúdo
 
1. Refletir sobre o conceito de Comunicação Empresarial. Consciência da Audiência 
pelo Escritor.
-Conceito de comunicação empresarial e algumas de suas variáveis.
-Teoria da Polidez.
-Consciência da audiência pelos auditórios particulares e universais.
-Variáveis a serem consideradas na concepção de textos para diferentes auditórios: mundo 
corporativo e comunicação pela internet: o conteúdo e o canal.
 
2. Introdução à redação empresarial.
-Comunicação assertiva.
-Problemas e acertos em comunicações escritas e orais.
-Níveis de formalidade e suas características linguísticas.

3. Recursos Linguísticos para a melhor comunicação.
- Uso da voz passiva e da voz ativa.
-Processos de impessoalização
-Processos de nominalização.

4. Recursos estruturais para a melhor comunicação.
-A frase.
-Tema/Rema
- A palavra-chave: ferramenta de conteúdo.



Forma de pagamento
Pessoa física
Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento. 
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.
Pessoa jurídica
No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro 
(com os dados da empresa) para que a nota seja emitida para PJ, respeitando o fato gerador; além 
de poder pagar com boleto (valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade 
de parcelamento também).

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.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis 
antes do início do curso. 
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso 
de 100% do valor pago. 
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das 
aulas, ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de 
antecedência da data prevista para seu início. 
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por 
exemplo hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação. 
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha 
utilizado o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: 
não haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em 
conta bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para 
estorno na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.
com.br.
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