
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES 

CURSO ONLINE DE ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO 

 QUEM VERBALIZA SE CONECTA 

Por que um curso online? 

Por que queremos ajudar pessoas sem disponibilidade de tempo ou que não 

estão em Brasília. O curso online te dá praticidade e flexibilidade. 

Tenho acesso vitalício? 

Sim.  

Em quanto tempo finalizarei o curso? 

Se você investir 1 hora por dia (1 módulo por dia), você termina em 4 dias. Se 

você assistir 1 vídeo-aula por dia, ou seja, em média 10 minutos por dia, você 

terminará em aproximadamente 1 mês. 

As vagas são limitadas? Por que? 

Sim. Porque queremos dar atenção especial a você. Se não limitarmos 

perderemos o controle. 

Posso fazer as aulas no meu ritmo? 

Sim. 

Logo após a compra o curso já fica disponível? 

Sim. 

O curso é 100% online?  

Sim. Basta ter acesso à Internet.  

Posso acompanhar do celular, notebook ou tablet? 

Sim. 

Como irei aprender? 



 
O Método Verbalize em 4 etapas permite que você aprenda a teoria, pratique, 

se veja e evolua. Permite também que você acompanhe todo curso junto com 

um colega, presencialmente, ao seu lado, para potencializar o aprendizado nas 

práticas. Se preferir fazer sozinho não tem problema. 

 

1) Conhecer - assistir às video aulas sozinho(a) ou com um colega. 

2) Experienciar - fazer as práticas que são passadas nas vídeo aulas. Enquanto 

pratica, se filmar. Se com um colega, ele te filma praticando e você o filma 

praticando. 

3) Autoperceber - Assitir o vídeo da sua prática feita. O colega assiste o vídeo 

dele. 

4) Diferenciar - Autofeedback: dar feedback a si mesmo (ensinaremos no 

curso como fazer). Se com o colega, ele te dá o feedback (ensinaremos no 

curso como fazer) e você dá o feedback a ele.] 

Serei avaliado pelo Pedro ou pelo Diogo? 

Não. 

Por que eu preciso me ver? 

é MUITO IMPORTANTE que você saiba se perceber e evoluir sozinho. É o que 

chamamos de autopercepção. Assim poderá melhorar sua comunicação e 

oratória sempre e com suas próprias pernas.  


