
 
Em constante atualização e aperfeiçoamento, meu trabalho se divide e se complementa nas áreas 
de cultura, comunicação, educação, complexidade, e das artes e vivências terapêuticas. No século 
XXI, cada vez mais é exigido dos profissionais policompetências que os ajudem a entender os 
indivíduos, acontecimentos, fenômenos, objetos, eventos e processos de maneira transdisciplinar. 
Na lista a seguir, você encontra um resumo das atividades que ofereço. A propósito, os serviços 
em grupo* também podem ser realizados individualmente, se assim for do interesse do(a) 
cliente/consulente. *Os atendimentos presenciais, coletivos ou não, seguem rigorosamente as regras de segurança 

sanitária da região em que eu estiver atuando.  
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Comunicação e Cultura 
 
Formação de palestrantes 
Treinamento de 8 horas/aula, presencial, para interessados em se formarem palestrantes ou 
melhorar o desempenho dos que já atuam na área. Curso de 8 horas/aula, com exercícios 
práticos desde a elaboração do texto da palestra, passando pela etapa de treinar para a 
apresentação do discurso até dicas de como se vestir, postura, gestos, ou seja, as linguagens 
verbal e não verbal a serem usadas.   
 
Media training 
No Brasil, a versão mais procurada do treinamento de mídia é direcionada para porta-vozes de 
empresas privadas e instituições públicas melhorarem suas performances em entrevistas, 
especialmente as de televisão, bem como o relacionamento com os veículos e profissionais de 
comunicação. No meu caso, tenho opções de media training presenciais, de 8 horas/aula, 
direcionadas para públicos específicos que queiram melhorar a postura e a desenvoltura frente às 
câmeras, incluindo gravação de vídeos para as redes sociais: pesquisadores, advogados, 
professores, jornalistas, engenheiros, estudantes, autoridades, além de políticos recém-eleitos ou 
mesmo candidatos a cargos políticos. 
 
Oratória para apresentações públicas 
Curso presencial de oratória e expressividade de 8 horas/aula para pessoas que queiram 
melhorar a performance nas diversas situações de comunicação por que passa ao longo da 
carreira, também para iniciantes e/ou estudantes. 
 
Locução e expressão oral 
Curso presencial de 8 horas/aula para locutores experientes que queiram “limpar” vícios de 
locução ou mesmo para interessados em se iniciar na área. Curso com diversas ênfases a 
depender do interesse de cada público: locução noticiosa, locução para ancoragem, locução 
musical, locução para reportagem, ou um treinamento mais completo com todas as opções 
juntas, além de trabalhar a condução de entrevistas e como apresentar programas diversos. 
 
Netiqueta – etiqueta para Internet 
Palestra presencial de 2 horas/aula para melhorar a comunicação via Internet com ênfase nas 
boas maneiras e na comunicação dialógica e empática do século XXI. Os principais equívocos, 
dicas de linguagem, abreviaturas, uso da letra de forma, feedback, as regras mais indicadas, o 
uso da netiqueta no ambiente de trabalho, a netiqueta nas redes sociais. 



Comunicação não violenta 
Palestra presencial ou on-line de 2 horas/aula sobre a temática da comunicação não violenta, 
com ênfase na abordagem da cultura de paz para a contemporaneidade. A comunicação não 
violenta no dia a dia dos indivíduos em sociedade.  
 
Formação do gosto musical 
Palestra presencial ou on-line de até 2 horas/aula (e em formato de curso de 6 horas/aula) sobre 
como é educado o gosto musical em cada um, como a indústria cultural age para convencer o 
público sobre os sucessos musicais, a música como produto comercial, os elementos que 
constituem a música como primeira arte (primeira manifestação artística da humanidade) – e os 
que compõem a música comercial. Ritmos e gêneros musicais. 
 
Escrita criativa 
Curso de 8 horas/aula, presencial, para fomentar a criatividade, despertar o escritor em si 
mesmo e exercitar habilidades para a competência de escrever aquilo que sente vontade. O 
planejamento, a rotina, a organização, as leituras de apoio, exercícios provocativos. Em 
cada curso, a depender do interesse do público em questão, é trabalhado um gênero 
literário, com ênfase em contos, poemas, crônicas, relatos pessoais, sistematizações de 
vida e diários de viagem. 
 
Excelência em atendimento 
Capacitação de 8 horas/aula, presencial, para melhorar o atendimento do público-alvo das 
empresas/instituições proporcionando uma imagem positiva da entidade junto à comunidade 
local, melhorando a imagem, vendas e lucros, gerando poder e responsabilidade social. 
Princípios e atitudes que favorecem o atendimento de excelência, públicos externo e interno, 
fatores que prejudicam o processo de comunicação, aprimoramento constante do atendimento, 
elementos da comunicação, atendimento presencial, por telefone e Internet, dicção, o ambiente, o 
atendente e sua apresentação, postura. Linguagem verbal e não verbal. 
 
 

Para solicitar atendimento (on-line ou presencial) ou orçamento de algum serviço, entre em 

contato pelo WhatsApp  +55 (51) 9.8191-8484. Saiba mais sobre cada atividade ou tema no 

Blog da Dri Lóren, nas playlists do YouTube, ou ainda no Facebook. 

 


