
PROGRAMA COMPLETO

OBJETIVO
Compreender o valor do ELOGIO na sociedade contemporânea como recurso de
expressão genuína de valorização do outro, desde que aplicado de modo verdadeiro,
oportuno e embasado para atingir.
Discutir seu valor no ambiente corporativo e nos relacionamentos interpessoais.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Desmistificar o uso do ELOGIO nas relações pessoais e de trabalho
• Usar assertividade no momento do ELOGIO
• Saber analisar o momento e forma de ELOGIAR
• Saber ELOGIAR de modo verdadeiro e genuíno

PALESTRA 

ELOGIO - O poder da valorização 
genuína



ELOGIO

PÚBLICO
Para aqueles que querem melhorar a assertividade e aceitação de sua comunicação
para diversas situações de diálogo.
Para mediadores, líderes e gestores de pessoas que precisam realizar feedback em
situações de trabalho.
Para educadores, instrutores de treinamento e outros profissionais da educação e
ensino.

METODOLOGIA
A partir dos conceitos da neurociência, da comunicação interpessoal e das dinâmicas
dos grupos, compreender a dinâmica do ELOGIO por meio de apresentação de
conteúdo, ciência e pesquisas na área, cases corporativos e exemplos da vida diária,
além de inserir algumas interações e espaço para discussão e perguntas.

PROGRAMA
1. A cultura do ELOGIO:

• A cultura da crítica limitando, dificultando ou impedindo os ELOGIOS.
• O mundo mudou - estamos carentes por ELOGIOS?
• Você acha fácil ELOGIAR?

2. Neurociência do ELOGIO:
• Dissecando a anatomia do ELOGIO.
• Quais seus efeitos sobre o cérebro, seus benefícios e sua dose.

3. O Valor do ELOGIO:
• Sua força nos relacionamentos interpessoais.
• Evidências da força do ELOGIO oportuno, embasado e suficiente.

4. A força do ELOGIO como estratégia organizacional e círculo virtuoso:
• na gestão de pessoas;
• na estratégia da empresa.

5. Você já elogiou hoje? Por que SIM e por que NÃO?
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FACILITADOR
Ana Elisa Moreira-Ferreira

A facilitadora é sócia fundadora da Univoz - Consultoria e Desenvolvimento de Pessoas, 
palestrante, consultora e coach em Competência Comunicativa, formada pela PUC-SP 
em fonoaudiologia, especialista e mestre em voz e comunicação profissional. Atua há 
25 anos em projetos de diversas empresas de grande  e médio porte, na capacitação de 
colaboradores  em comunicação pessoal e interpessoal. Formada em Dinâmica dos 
Grupos pela SBDG, coaching em neurociências pela Results Coaching System – Brain-
Based Coaching e  aprimoramento em Promoção da Saúde pela Faculdade de Medicina 
da USP.
Ana Elisa foi agraciada pelo prêmio Reconhecimento Acadêmico por pesquisa realizada 
na área de comunicação, ficou entre os finalistas no prêmio ABT como Executiva do 
Ano, e pela Univoz recebeu prêmios por Campanhas da Voz realizadas. Docente de Pós-
Graduação e responsável pela capacitação técnica de fonoaudiólogos em Programas de 
Saúde Vocal e Comunicação. Nas consultorias e coaching individuais atua no apoio ao 
desenvolvimento pessoal e profissional para a melhor Competência Comunicativa e 
Liderança.
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DATAS
07/11/2018.

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO
19h00 - Credenciamento
19h30 - Início da Palestra
20h30 - Fale com o Palestrante
21h00 - Encerramento

CARGA HORÁRIA
1h00 – Palestra
0h30 – Fale com o Palestrante

INTERVALOS 
Não terá.

LOCAL
Espaço Univoz.

ENDEREÇO
Av. Bernardino de Campos, 327, conj. 63 - Paraíso – SP.

LOCALIZAÇÃO
Entre o metrô estação Paraíso e o Shopping Pátio Paulista.

MAPA DO LOCAL

http://bit.ly/2s2Xqvy
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INVESTIMENTO
Doação de 1 quilo de alimento não perecível destinada à Associação Beneficente 
Benedito Pacheco – Reintegra Turma da Sopa.

CANCELAMENTO
Até 10 dias antes do evento. Serão permitidas substituições.

VAGAS LIMITADAS
Será considerado quórum mínimo para a realização desse evento. A Univoz reserva o 
direito de alterar o programa sem aviso prévio e de não entregar parte da 
documentação por motivos alheios a sua vontade.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Univoz Consultoria e Desenvolvimento de Pessoas - (11) 3262-2009 ou 
univoz@univoz.com.br. Solicite a ficha de inscrição.

Favor encaminhar para a pessoa da sua empresa que tenha interesse nesse assunto.

Este treinamento também pode ser realizado In Company. Solicite  proposta. 


