
  



 

 

 

 

 

A Inova Business School é uma escola de negócios que nasceu em 2013 com a missão de preparar 
profissionais visionários, com olhos para o futuro, ousados e inovadores. A Inova Business School 
também tem a sua divisão de consultoria. Nesta divisão, vários professores da escola também 
atuam como consultores na Inova Consulting, que desenvolve projetos em empresas nas áreas de 
pesquisa de tendências, cultura de inovação e projetos de inovação disruptiva e transformação 
digital.  

 

 
www.inovaconsulting.com.br 

 
 

 
www.inovabs.com.br 

 

 

 

Canvas LMS 
 

 
 

Além das aulas presenciais, os alunos terão acesso aos conteúdos do curso através da plataforma 
LMS (Learning Management System) Canvas, o ambiente virtual de aprendizagem da Inova Business 
School. Trata-se do melhor ambiente virtual de aprendizagem do mundo, intuitivo, fácil de usar e 
adotado pelas melhores instituições de ensino, tais como Harvard, Stanford e Yale.  A plataforma 
Canvas é 100% na nuvem e pode ser acessada por meio de computadores (Desktops ou Laptops), 
tablets ou smartphones. Nela você poderá ter conteúdos prévios às aulas, participará de discussões, 
conferências on-line ao vivo, entre outras. Ou seja, com o Canvas você irá se desenvolver ao longo 
de todo o curso, estando ou não em sala de aula. 
 

 

 

  



 

 

 

 

Master TAD Talks – Oratória sem Enrolatória 
Professor: Tadeu Brettas 

Duração: 20 horas/aula 
Sessões presenciais: 16 horas/aula (em 4 sessões presenciais) 
Canvas LMS: 4 horas/aula (online) 
Horário das sessões: das 8h30 às 17h (agenda completa abaixo) 

Local: Inova Business School SP1 Paulista 
Endereço: Alameda Santos, número 2441, andar 9. Edifício Bela Santos, Jardim Paulista São Paulo 

 

Objetivos do curso: 

Ao final deste curso os participantes aperfeiçoarão a habilidade de falar em público e apresentar projetos de forma 
objetiva e convincente, presencialmente ou por vídeo, respeitando seus estilos e potencializando suas qualidades. 

AGENDA DE AULAS 

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 
1 Congruência na comunicação e exercícios de 

"destravamento" Tadeu Brettas 
10/08/19 
Sábado 

Das 8h30 às 12h 
2 Atividades práticas – apresentações 

Tadeu Brettas 
10/08/19 
Sábado 

Das 13h30 às 17h 
3 Apresentações com uso de material de apoio 

Tadeu Brettas 
24/08/19 
Sábado 

Das 8h30 às 12h 
4 Atividades práticas – apresentações – 

simulação com diferentes tipos de plateia Tadeu Brettas 
24/08/19 
Sábado 

Das 13h30 às 17h 
5 Análise de vídeo produzido pelos alunos – 

atividade no Canvas LMS Tadeu Brettas Canvas LMS 

  

Tadeu Brettas 

Graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC-Campinas, Pós-Graduado em Marketing pela 
ESPM e Mestre em Administração de Empresas pela Unimep. 

Leciona e atua na educação corporativa há mais de trinta anos, realizando palestras, fóruns, 
seminários treinamentos e apresentação de projetos, no Brasil e exterior. 

Professor da disciplina “Criatividade & Ideation” no MBA Executivo da Inova Business School, na 
Pós-Graduação em Neuromarketing e no IBFE  - Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. 

Professor da disciplina "Comunicação e Oratória" nas Pós-Graduações da Escola Superior 
de Direito. 

 



 

 

 

Investimento e Inscrições 

Inscrições: 

Online, através do link: www.inovabs.com.br/mastertadtalks-sp 

Investimento:  R$ 608,00 (Seiscentos e oito reais) 

Taxa de inscrição: R$ 80,00 (Oitenta reais)* 

Valor total: R$ 688,00 (Seiscentos e oitenta e oito reais) 

*A taxa de inscrição/matrícula será cobrada quando você realizar sua inscrição no site (pagamento via PagSeguro) ou 
será incluída no seu plano de pagamento. 

Formas de pagamento: 
1 - Cartão de débito ou dinheiro (no primeiro dia de aula – desconto de 5% no valor do curso) 

2 - Cartão de crédito: no primeiro dia de aula você passará todo o valor do curso + taxa de inscrição contratado no seu 
cartão. Parcelamento no cartão de crédito em 3x. (pagamento recorrente indisponível). 

3 - PagSeguro - o PagSeguro permite pagamento via boleto ou cartão de crédito com opções de parcelamento em até 12 
vezes, diretamente no site da Inova. (consulte as taxas no site) 

Obs: se a empresa onde você trabalha é quem pagará o curso para você, fale diretamente com a Inova e emitiremos a 
nota fiscal, contrato e boleto em nome da sua empresa. 

Confirmação da abertura da turma: 7 dias úteis antes da data de início do curso. 

Dúvidas? Entre em contato e agende um bate-papo para conhecer a história, time de professores e todos os cursos que 
a Inova oferece! 

__________________________________________________________________________________________________ 

Contatos da Inova Business School - SP1 Paulista 

Site: www.inovabs.com.br/paulista 
Endereço: Alameda Santos nº 2441, 9º andar Jardim Paulista São Paulo/SP  
(Edifício Bela Santos. Esquina com Rua Bela Cintra – a uma quadra da Av. Paulista)  
Telefones: (11) 9 6930-6083|  (11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

                      E-mail: sp1paulista@inovabs.com.br  

 

Facebook: InovaBusinessSchoolSP1Paulista                      Instagram: Inovabspaulista                                    

Linkedin: Inova Business School                                           Youtube: Inova Business School 

WhatsApp: (11) 9 6930-6083 

__________________________________________________________________________________________________ 

 A Inova Business School está em São Paulo com a parceira GS1 Brasil. www.gs1br.org 



 

 

 


