PALESTRA, SEMINARIO &
WORKSHOP
Apresentação
A Psicóloga Luciana Nunes atua há 16 anos bem sucedidos conquistando clientes dos mais
variados segmentos. Entre eles: Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro- SEGOV,
Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, Petróleo Brasileiro PETROBRAS S/A – REDUC,
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, FIOCRUZ/Dirac, Portal Educação LTDA, CocaCola e C&A entre escolas privadas do estado do Rio de Janeiro, Niterói, Vitoria e São Paulo.
Metodologia
As palestras ministradas pela Psicóloga Luciana Nunes têm caráter altamente dinâmico e
motivacional. São eventos descontraídos, mas que primam pelo conteúdo. A palestra
transcorre com apoio de recursos audiovisuais, alternando a transmissão do conteúdo
programático com momentos lúdicos, promovendo um clima descontraído que leva a uma
maior atenção por parte dos participantes e a um maior índice de retenção da mensagem.
Certificado
O Certificado é entregue individualmente no encerramento da palestra ao participante que
obtiver 75% do tempo de participação. Os mesmos são registrados internamente no Núcleo de
Capacitação, Treinamento e Consultoria Especializada LTDA e em seu verso, descrevemos as
palestras, o CNPJ da instituição e assinatura do responsável pelo registro. Há a possibilidade de
inserir o logo da empresa contratante e/ou patrocinadores, mediante solicitação.
Responsabilidades & Custos Indiretos
É de responsabilidade do Contratante Custos indiretos da palestra de responsabilidade do
contratante: equipamento audiovisual, projetor, microfone, passagens, acomodação, refeições
e transporte local para contratações fora da capital do Rio de Janeiro.
É de responsabilidade do Palestrante
Psicóloga Luciana Nunes irá com pendrive com a apresentação em Power Point, filmes no
formato MP4 - quando utilizados. Será responsável em levar todo material da proposta
metodológica para cada atividade assim como proporcionará contato por e-mail para dúvidas
dos participantes durante a semana seguinte do evento. A palestra poderá ser disponibilizada
no formato PDF aos participantes mediante solicitação por e-mail.
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É necessário um sinal a vista de 30% na confirmação da data do evento, na assinatura do
contrato de prestação de serviço. O restante do investimento até um dia antes da palestra na
emissão na Nota Fiscal Carioca fornecida pelo Instituto Psicoinfo.

PALESTRA Apresentação de um tema já customizado de acordo com o
briefing de necessidades da contratante. O ambiente deve ser organizado
como um auditório. Não há limite de público, podendo ser fechada ou
aberta. Pode durar de 1 a 2 horas, sendo o ideal uma hora e meia. Público
interno e externo.
Investimento: R$5.960,00 (cinco mil novecentos e sessenta reais)

SEMINÁRIO. Apresentação de um tema já customizado de acordo com o
briefing de necessidades da contratante. O ambiente deve ser organizado
como um auditório, porém pode incluir discussões e interação com o público.
A Luciana Nunes também atua no papel de moderadora. Ambiente
organizado em auditório. Não há limite de público, podendo ser fechado ou
aberto. De 3 a 4 horas de duração, com intervalo.
Investimento: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

WORKSHOP Reunião de consultoria e trabalho dirigido onde todos discutem
um tema ou problemas, buscando soluções. Há um compartilhamento de
informações e ideias. O ambiente é informal, com as pessoas sentadas em
círculo. Ideal entre 8 e 25 participantes, em geral da própria empresa. De 3 a
8 horas de duração, com intervalos.
Investimento: Dependendo das especificações do contrato.

Contato direto com a Psicóloga Luciana Nunes para verificar disponibilidade
whatsapp (21)99433.7435 | luciana.nunes@psicoinfo.com.br
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