
Centro de 
Aprendizagem (LMS)

Meus Cursos (2) Cursos Disponíveis (14)

Oratória e Argumentação:
Como ser eficaz com argumentos?

Como convencer com suas ideias?
Como ser ouvido e persuadir outros
em uma importante reunião?
Neste curso vamos rever...  Ler mais

Explorar

Alimentação balanceada

Você é o que você come ou pelo 
menos é o que ouvimos com 
frequência. Este curso está 
orientado às pessoas que querem 
ter uma dieta equilibrada...
Ler mais

Explorar

Finanças corporativas

Este curso está orientado a fornecer
uma estrutura para entender e
trabalhar com finanças em
ambientes de negócios...
Ler mais

Explorar

Workshop Feedback

Cápsulas de conhecimento que
são geradas conforme o
processo... Ler mais

Explorar

Administração do site

Neste curso aprenderemos:
Atribuir administradores do
site para ... Ler mais

Curso para validar
solicitações

Curso explicativo para
validação de solicitações
externas... Ler mais

Obrigatório

contato@rankmi.com Rankmi.com

Pesquisar...

Mostrando os cursos mais recentes

Meus cursos (2) Cursos disponíveis (14)

Explorar

Indução ao Desenvolvimento
Organizacional

Neste curso você aprenderá
sobre os diferentes conceitos
de ... Ler mais

Curso para validad
solicitudes

Curso explicativo para
validación de solicitudes
externas... leer más

Gerencie e promova o desenvolvimento integral dos colaboradores
de sua organização através de uma experiência focada no usuário.

Casos de uso

Potencie o aprendizado de seus 
colaboradores, independentemente de 
onde estejam.

Capacite um grande número de 
colaboradores de forma simultânea.

Promova a autoaprendizagem 
multidisciplinar dentro da sua empresa.

Crie processos de onboarding digital.

A+

Serviço TecnologiaExperiência

Meus cursos (2) Cursos disponíveis (14)

Começar curso

Indução ao Desenvolvimento
Organizacional

Neste curso você aprenderá
sobre os diferentes conceitos
de... Ler mais

Cursos em andamento 4

Pesquisar

Escreva uma descrição para o curso...

Voltar aos cursos

Oratória e Argumentação

Dados do curso

Nome do curso

Descrição do curso

Imagens do curso

Categoria de curso

Aberto Requer solicitação

Carregar arquivo

Carregar arquivo

Banner do curso
Tamanho sugerido: 1360 x 660 pixels

Miniatura do curso
Tamanho sugerido: 576 x 300 pixels

Oratória e Argumentação

Equipe

Todos

Finanças Administração Vendas

https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.rankmi.com/


Solicite uma demo aqui

Build a people-centric culture

contato@rankmi.com Rankmi.com

Acompanhe seus colaboradores 
em cada etapa do aprendizado 
Capacite independentemente da fase da 
jornada do colaborador em que se encontre. 
Gere cursos para a integração de um novo 
colaborador ou especialize aqueles que 
estão há anos na sua organização.

Capacite de forma 
constante e eficaz
Não importa onde estejam ou quantos 
sejam, otimize tempo e recursos ao construir 
equipes de trabalho.

Incentive o aprendizado 
de seus colaboradores
Carregue cursos livres ou obrigatórios, use 
conteúdo multimídia e avalie a 
aprendizagem potenciando as habilidades 
de seus colaboradores.

Crie cursos oficiais 
para a sua empresa
Você precisa de um curso para uma área 
inteira da sua empresa? Estabeleça cursos 
conforme o perfil de trabalho dos membros 
de sua equipe.

Produtos relacionados

• Reconhecimento
• Matriz de Talento (9 Box)
• Seleção

Talent Management

Meus cursos (2) Cursos disponíveis (14)

Começar curso

Indução ao Desenvolvimento
Organizacional

Neste curso você aprenderá
sobre os diferentes conceitos
de ...  Ler mais

Explorar

Curso para validad
solicitudes

Curso explicativo para
validación de solicitudes
externas... leer más

Explorar

Administração do site

Neste curso vamos aprender:
Designar administradores do
site para... ler mais

Explorar

Enquete de clima:
Como criar?

Neste curso, ensinaremos os
passos para criar uma enquete
de clima... ler mais

Escreva uma descrição para o curso...

Voltar aos cursos

Oratória e Argumentação

Dados do curso

Nome do curso

Descrição do curso

Imagens do curso

Categoria de curso

Aberto Requer solicitação

Carregar arquivo

Carregar arquivo

Banner do curso
Tamanho sugerido: 1360 x 660 pixels

Miniatura do curso
Tamanho sugerido: 576 x 300 pixels

Oratória e Argumentação

Finanças Administração Vendas

Datas dos cursos

Per�s LMS para os quais o curso é opcional

Per�s LMS para os quais o curso é obrigatório

Estado do curso

Enviar convites por e-mail quando o curso for publicado 

Enviar a todos os participantes

Com data de�nida Sem data de�nida

Geral

Rascunho

Visualizar Salvar e voltar Salvar e voltar aos cursos

Meus cursos (2) Cursos disponíveis (14)

Cursos em andamento 4

Pesquisar

Começar cursot

Indução ao Desenvolvimento
Organizacional

Neste curso você aprenderá
sobre os diferentes conceitos
de ... ler mais

Próximo

A. Conforme o vídeo, o que entendemos por
falar em público?

A capacidade de improvisar um discurso

A capacidade de inventar informações

É a habilidade no momento de falar

A e B estão corretas

4. Avaliação final

É a arte de falar eloquentemente

Voltar

Equipe Todos

Finanças Administração Vendas

Material y preceptos básicos de la OratoriaIntrodução

Neste curso você encontrará o básico para entender a 
estrutura e a formação da fala. Aprenda sobre a arte de falar 
eloquentemente em contextos de trabalho e melhore a 
comunicação com suas equipes de trabalho.

PróximoBaixar Guia
Peso: 2,7 Mb

Encuesta ( Não obrigatória )

Parte 4 ( Multimídia )

Meus cursos

Parte 2 ( Multimídia )

Parte 3 ( Desenvolvimento )

Parte 1 ( Seleção simples )

Ver resumo

Avaliação final

Curso Básico de Oratória
e Argumentação

https://www.rankmi.com/
https://twitter.com/rankmioficial
https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo
https://www.rankmi.com/pt-br/solicitacao-de-demo-nurturing

