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PROJETO DO CURSO DE 

TRIBUNAS E PROVAS 

ORAIS 
      

Portal Davi André 

daviandre@daviandre.com.br 

Além das informações constantes no site – www.daviandre.com.br – você encontra aqui o 

projeto detalhado do Curso de Tribuna e Provas Orais 
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Identificação 

O curso visa preparar candidatos às provas orais e de tribunas, propiciando um treinamento completo, 

de forma personalizada, desde as instruções iniciais sobre as peculiaridades de cada prova, gráfico de 

apresentação, controle da fisiologia do stress, medidas profiláticas genéricas e específicas, utilização dos 

gatilhos mentais, reconhecimento das falácias não-formais, técnicas vocais, oratória, postura, efeito 

“espelho”, controle do tempo, acompanhamento na elaboração e revisão dos discursos, até o 

enfrentamento da prova oral ou de tribuna, com simulação mais próxima possível do real, por skype e/ou 

presencial, com gravação e disponibilização dos vídeos. 

Fisiologia do stress 

Ao se deparar com uma situação de stress, o ser humano apresenta alteração em seu quadro fisiológico, 

que varia desde a sudorese, podendo evoluir para palidez, tremor, deficiência respiratória, 

estufamento,  queimação, falha na visão ou comprometimento da fala. 

Medidas Profiláticas 

Para minimizar ou, até mesmo, eliminar a fisiologia do stress, serão recomendadas medidas simples, 

algumas de caráter genérico e, outras, específicas. 

Gatilhos mentais 

Gatilhos mentais são expressões que mexem com sentimentos que são percebidos somente pelo 

subconsciente e quando bem utilizados podem gerar um excelente resultado. Vamos conhecer os mais 

poderosos gatilhos mentais. 

Falácias não-formais 

Diversamente dos gatilhos mentais, a utilização das falácias não-formais pode gerar um impacto negativo. 

Por isso, é fundamental que o candidato seja monitorado para evitar que dispare, ainda que modo não 

intencional, alguma expressão que possa lhe causar prejuízo. 

Técnicas vocais e corporais 

Além da preparação do conteúdo, a correta utilização da voz é essencial para uma boa apresentação. As 

palavras devem ser cuidadosamente pronunciadas, o gesticular deve ser adequado e a expressão corporal 

ajustada ao evento solene. 
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Gráfico de apresentação 

É fundamental que o(a) candidato(a), em uma prova de tribuna, tenha pleno domínio da fala, evitando, 

ao máximo, uma apresentação horizontal. É imprescindível caprichar na alternância, reforçando o que, 

efetivamente, deve ser notado pela banca. Uma boa apresentação não apenas convence, mas também 

emociona. 

Vídeo-orientações 

Antes de iniciar as simulações, o(a)s aluno(a)s receberão, em vídeo, orientações sobre as posturas a serem 

adotadas, assim como terão oportunidade de assistir apresentações, também em vídeo, tanto de 

treinamento, como de provas reais, de ex-aluno(a)s que venceram essa importante fase do certame e, 

hoje, ocupam cargos nos mais variados setores do serviço público. 

Simulação 

Em data e hora marcada, ocorrerá simulação de prova oral ou tribuna, personalizada, direta com o prof. 

Davi André e professores colaboradores, com gravação em vídeo e disponibilizada para que, 

posteriormente, o(a) candidato(a) promova a necessária autocrítica. 

Skype 

É possível realizar a simulação por Skype, desde que o(a) aluno(a) preencha os requisitos tecnológicos, 

como uma boa conexão de internet, para a perfeita implementação da atividade.  

Informações financeiras 

Cada treinamento tem um valor de investimento diferente, de acordo com a programação. Consulte-nos. 


