
Teatral para não atores: Comunicação 
verbal e não verbal - Básico
Data.
9, 16, 23 e 30 de novembro de 2019 (4 sábados), 8h30 às 17h30.

Observação: A Aula de 16 de novembro (pós-feriado 15/9) será externa, NÃO será realizada na Cásper e o local será informado no primeiro 
dia de aula.

Carga horária
32 horas

Investimento
R$600,00

Objetivos
• A construção do personagem e a proteção que ele traz
• Desinibir e desbloquear profissionais que precisam falar em público
• Aprimorar o trabalho de profissionais que já falam em público
• Aplicar métodos teatrais de comunicação verbal e corporal
• Unir técnica e naturalidade
• Motivação e automotivação para se comunicar
• Mostrar o comportamento adequado para os diversos tipos de situação
• Adaptação a mudanças 



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

Professora
Bruna Gasgon
É consultora em comunicação, palestrante e publicitária. Autora de 8 livros, entre eles “O Vendedor 
Imbatível”, “Vendas Cinematográficas” e “A Bela Adormecida acordou”. Co-autora do livro “Gigantes 
da Liderança”. Atriz e diretora de teatro e vídeo.

Importante - Caso haja imprevistos na agenda do professor e a turma esteja confirmada (atinja o número mínimo de matriculados), a 
Instituição garante a prestação do serviço na agenda proposta com substituição docente trazendo profissional de mesma qualificação.

Programa de Aula
O programa será dividido em dois módulos que abordarão o seguinte conteúdo:

Conteúdo
• Tudo sobre Comunicação: palavra e corpo
• Auto: estima/imagem/confiança/conhecimento
• Inibição e timidez: qual a diferença?
• Explorando o Marketing pessoal e empresarial
• Os Instrumentos da Comunicação: a voz e a fala, o vocabulário e expressão corporal.
• Tudo sobre o medo de falar em público: causas e consequências
• Como conviver com ele e obter resultados positivos
• A prática de falar: fluência e desenvoltura
• Conhecimento dos ouvintes
• A comunicação com o cliente (interno e externo)
• Comunicação visual
• Credibilidade
• Preparação
• O ambiente
• Como adquirir confiança
• Preparar aulas, palestras e reuniões de trabalho
• Fazer apresentações profissionais
• O poder de ter o controle da situação

Metodologia
• Tudo sobre Comunicação: palavra e corpo
• Exposição da parte teórica em PowerPoint
• Exercícios de expressão verbal
• Exercícios de expressão corporal
• Exercícios teatrais: emoção versus razão
• Exercícios com elementos surpresa



• Exercícios com o método Teatral Stanislávisk
• Exercícios de desinibição
• Exercícios de comunicação
• Vivências motivacionais
• Dinâmicas, sensibilizações e improvisações
• Simulação de apresentações gravadas



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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