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Título  
 

Comportamento e Imagem Profissional 

 

 

 

Data 

 

Aula Online: 

25 de outubro de 2022 (terça-feira) 

 

 

 

Horário 

 

19 às 23 horas 

 

 

 

Público-alvo 

 

Profissionais de diversas áreas 

 

 

Local do Evento 

 

• Online: 

➢ Formato de aula online através da plataforma Zoom 

 

 

 

Carga Horária (em horas) 

 

4 horas 

 

 

Palestrantes  

 

➢ Tatiana Vianna 

➢ Carlos Eduardo dos Reis 

➢ Exposição no site do IBRA 
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes 

 

 

Currículo dos Coordenadores 

 

➢ Tatiana Vianna 

➢ Carlos Eduardo dos Reis 

➢ Exposição no site do IBRA 
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes 

 

 

 

http://www.ibravet.com.br/
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
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Fatores Críticos de Sucesso 
* Descritivo abaixo 

✓ Aprendizado direcionado de como projetar e construir uma imagem profissional.  

✓ Empoderamento e fortalecimento da marca/pessoal. 

 

Descrição Geral do Curso  
* Descritivo abaixo 

Em um mundo tão competitivo como o de hoje, a excelência profissional precisa estar clara e 

evidente. Pesquisas recentes atestam que problemas comportamentais (apresentação pessoal, 

postura, boa comunicação e etiqueta) são responsáveis pela maioria das demissões nas grandes 

empresas.  

A imagem profissional bem construída é uma importante e imprescindível ferramenta de 

empoderamento para que o profissional, que já conquistou sólida formação em sua área de 

atuação conquiste o tão merecido e almejado espaço e reconhecimento no mercado de trabalho, 

como empreendedor ou colaborador de organizações. 

O curso pretende propiciar aos participantes o desenvolvimento das habilidades e competências 

necessárias para projetar e construir sua imagem profissional. 

 

 

Conteúdo Programático 

• Imagem pessoal x imagem profissional 

• Ser x aparentar ser 

• Formatos e práticas do atendimento aos clientes 

• Relacionamentos com os clientes 

• Redação para mídias digitais 

• Texto criativo, texto vencedor 

 

 

Custo do Investimento  

Planos de Pagamento: 

Boleto Bancário: 
- À Vista: R$ 120,90 

Boleto Bancário: 
- R$ 69,08 (Matrícula) + R$ 69,08 (01 parcelas/mês) 

Cartão de Crédito: 
- À Vista: R$ 120,90 

Cartão de Crédito: *Parcelamento em até 12 vezes 
- Plano de 12 Parcelas: R$ 10,81 (Matrícula) + R$ 10,81 (11 parcelas) 

Cartão de Crédito * Plano ‘Recorrente – Sem uso do Limite. 
- R$ 76,27 (Matrícula) + R$ 76,27 (01 parcelas/mês) 
Plano Especial, autorizado mediante aprovação de cadastro. Solicite análise pelo 
nosso Consultor de Negócio através do e-mail contato@ibravet.com.br ou 
pelo WhatsApp (11) 94445-3420. 
 
*10% de desconto para estudantes, alunos e ex-alunos IBRA. 

 

 

http://www.ibravet.com.br/
https://ead.belasartes.br/mod/scorm/view.php?id=31147
mailto:contato@ibravet.com.br
https://wa.me/5511944453420
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Importante 
 

➢ Informamos que a realização do curso está sujeita à confirmação do número mínimo de 

participantes e as datas podem sofrer alteração de acordo com as necessidades do instituto. Desta 
maneira, e enfatizando, solicitamos a todos os inscritos que não contraiam despesas vinculadas ao 
curso, pois as mesmas não poderão ser ressarcidas. 

 

➢ As inscrições permanecerão abertas até a data de início ou quando atingir o número máximo de 
participantes e a confirmação será divulgada através de e-mail ou telefone. Caso não haja o 
número mínimo de participantes, enviaremos um comunicado solicitando ao interessado a 
manutenção ou não da sua inscrição. 

 
➢ Em caso de desistência o participante se compromete a pagar o valor equivalente a 10% 

da soma total dos valores das parcelas remanescentes até o término do curso. 

 

➢ O certificado de conclusão somente será autorizado e disponível com aprovação 

final, sem nenhuma pendência na documentação obrigatória e comprovação da 

quitação total do curso. 
 

➢ O instituto regra quando necessário a disponibilidade de materiais de apoio e apostilas dos 

cursos somente no formato online. 
 

 

http://www.ibravet.com.br/

