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CURSO SOBRE TÉCNICAS DE AUDIÊNCIA E SUSTENTAÇAO ORAL
Modalidades: Presencial e Online
REALIZAÇÃO: IBDP

APOIO INSTITUCIONAL: ESMAFE
Objetiva: oportunizar ao participante o conhecimento prático de como atuar em audiência e
sustentação oral, com técnicas de oratória e procedimentos adequados a essa atuação.
Destina-se: a advogados, procuradores federais, serventuários da justiça, bacharéis,
contadores, administradores e demais interessados que necessitem do conhecimento jurídico
no âmbito específico com o objetivo de aprimoramento profissional.
Carga horária: 08 horas
Professora: Dra. Jane Lucia Wilhelm Berwanger. Advogada. Sócia-gerente de Jane Berwanger
Advogados. Doutora em Direito Previdenciário pela PUC-SP. Presidente do Instituto Brasileiro
de Direito Previdenciário. Professora de Direito Previdenciário em várias instituições, tais como:
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo
Ângelo, da Universidade Ritter dos Reis, da Universidade FEEVALE, Rede LFG, Complexo de
Ensino Renato Saraiva, Instituto Latino Americano de Direito Social, dentre outras. Autora de
várias obras de Direito Previdenciário. Integrante do Conselho Editorial da Juruá.
Programa
A oralidade no dia-a-dia do advogado – diferenciando-se da prevalência da escrita do juiz
Técnicas de oratória
Função do advogado: convencer
Administração do tempo
Entonação
Postura
Autocontrole
Perfil do orador
Outros aspectos importantes
Treinamento prático
Formas de contato com os juízes: audiência individual, audiência designada, sustentação oral,
etc.
Atuação na via administrativa: INSS, CRSS, CARF e outros órgãos.
Fase preparatória da manifestação do advogado
Conhecimento dos regimentos internos: especificidades dos Tribunais e outros órgãos
Sustentação oral
Contratação com o cliente
Remuneração específica?
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Fase preparatória: estudo do processo
Memoriais
Momento da sustentação
Rituais e procedimentos nos tribunais
Entrevistas em jornais, rádios e televisão. Gravação de vídeos.
MODALIDADE ONLINE => A todos que tiverem equipamento com sistema compatível e
configuração mínima para a recepção das aulas
Ao vivo: 09/02/2017 das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.
O acesso ao vivo é garantido para aqueles que realizarem a inscrição e pagamento até
1º/02/2017
Disponível para acesso: 09/02 a 09/03/2017. A todos que tiverem equipamento com sistema
compatível e configuração mínima para a recepção das aulas.
Inclui: 03 acessos, as orientações de acesso ao Curso serão enviadas pela ESMAFE-RS até
um dia antes da realização do curso, material didático disponível no Ambiente Virtual da
Esmafe e certificado disponibilizado no site do IBDP.
O acesso é liberado mediante confirmação de pagamento.
ORIENTAÇÕES DE ACESSO
PÁGINA DE ACESSO AO CURSO: http://www.esmafevirtual.org.br/login.php
As orientações de acesso são enviadas através do email atualizacao@esmafe.org.br
Requisitos do Sistema - Configuração recomendada: Memória RAM: 1GB, Internet mínima:
3Mbps, Sistema Operacional: Windows e Mac, Resolução de Vídeo: 1024x768 , Navegador de
Internet: Google Chrome, Plug-in: Adobe Flash Player (última versão), Plug-in: Microsoft
Silverlight (última versão)

Página de teste http://www.esmafe.org.br/web/requisitos.php Problemas no acesso (51)
3286-0310
MODALIDADE PRESENCIAL
Data/Horários: 09/02/2017 das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.
Local: ESMAFE/RS - Rua dos Andradas 1001, Conjunto 1603.
Cidade: Porto Alegre - RS.
O curso contempla: um dia de curso, material didático entregue no dia do curso e certificado de
participação com carga horária de 08h disponibilizado no site do IBDP. Leve seu comprovante
de pagamento no dia do curso.
INVESTIMENTO VALOR
Associados ao IBDP adimplentes - R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
Não associados ao IBDP - R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais).
Estudantes de graduação- R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos)
(deverão comprovar através da carteirinha, boleto bancário ou declaração da instituição).
Somente alunos de graduação.
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O pagamento deverá ser efetuado depois de realizada a inscrição clicando na bandeira do
PAGSEGURO e seguindo as instruções. Aceita-se Nota de Empenho.
Opções de evento
Presecial e On-line
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