
TEMA:  
“IMAGEM” EM UM AMBIENTE DE TRABALHO. 

 
 

CONTEÚDO: 
1. Comportamento, postura e vestimenta no Campo de 

Estágio. 
2. Imagem social, pessoal e acadêmica no Campo de Estágio. 

3. Comunicação verbal e não verbal.  
 
 

FACILITADORAS:  
Paula Bortolozo Boaventura  
Susana Medeiros Dal Molin 



IMAGEM 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postura 

 

 

Comportamento 

 

 

 

Vestimenta 
 

? Comunicação 

verbal 
Comunicação 

não verbal 



A palavra postura é derivada do latim positūra. 

 

A postura é a posição ou atitude que se adota 

no tempo ou com relação a qualquer assunto.  

 

No sentido físico, a posição está ligada às 

posições das articulações e a correlação entre 

os membros e tronco.  

 

É importante notar que, por vezes, não adotar 

as posturas corretas ao caminhar ou ao sentar 

implica uma série de consequências negativas 
para o corpo.  



 
 
 



Postura é uma das ferramentas que existem dentro 

da comunicação não verbal e expressa tudo sem 

ter que usar palavras.  

 

Padrões de comportamento e normas sociais têm um 

impacto significativo sobre as posturas que são 

adotadas em público.  

 

 

Dinâmica da comunicação não verbal 



Comunicação 

É o processo social no qual há o 

compartilhamento de informações entre duas ou 

mais pessoas, a fim de se alcançar um 

entendimento comum sobre um objetivo ou uma 

situação. 

 



Barreiras a Comunicação (dinâmica).  



Percepção 
 

“[...] nós não vemos as coisas com elas são, nós vemos 
coisas como nós somos" 



Percepções variam de pessoa para pessoa. 

Cada pessoa percebe a mesma situação de 

maneira diferente. 
 

“É realmente confuso” 







Onde estão os pontos negros? 



Pescador  

Fugitivo 
Que tem medo 

de ficar só 

Depressiva 

Músico 

Que tem medo 
de água 

Escritor 



Alpinista 

Aventureiro 

Que tem medo 
de altura 



E a minha imagem?  





Palavrões  



Vestimentas 



USO DE CELULAR 





COM QUEM ESTOU ME RELACIONANDO? 





Fadiga ao despertar. 

Apresentam quadros de dor de 
cabeça, déficit de memória, 

esquecimento. 

Sofrem por antecipação. 

Acordam de madrugada. 

Sentem-se sempre cansados e 
ansiosos. 

 







Os melhores profissionais são seletivos, 
não são paranoicos em querer absorver 
tudo ao redor. 

 

São peritos em organizar os dados, e não 
em abarrotar a memória.  

 
 



RESUMINDO 
 

Estudos revelam que em uma comunicação 
interpessoal,   

a mensagem é transmitida  
da seguinte forma: 

 
7%  - pelas palavras 

38% - pela entonação da voz 
55% - linguagem corporal 

 



Próximo encontro 
 
 

Dia 14 de julho de 2017 
 
 

Horário: 13 horas 
 
 

Local: Auditório da Prefeitura   


