CERIMÕNIAS ALTERNATIVAS PARA CASAMENTOS, ACOLHIMENTO, ADOÇÃO, 15
BODAS E OUTROS– COM MENTORIA
OBJETIVO
Transmitir aos participantes os conhecimentos necessários para atuação como celebrantes e
cerimonialistas em cerimônias alternativas sem efeito civil
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•
O que são cerimônias alternativas?
•
Qual o público alvo dessas cerimônias?
•
Qual o papel do celebrante nas cerimônias
•
Como elaborar os roteiros
•
Com celebrar
•

DO VINHO

•

DA CAIXA DE VINHO

•

DAS AREIAS

•

DAS VELAS

•

CELTA

•

IRLANDESA (handfasting)

•

MEXICANA

•

DAS BORBOLETAS

•

HAVAIANA

•

DAS ROSAS

•

DAS MÃOS

•

DO CADEADO

SÃO PAULO – BRASIL

•

DAS MOEDAS

2019

•

DAS QUATRO ESTAÇÕES

•

DAS TAÇAS

•

BENÇÃO DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS

¨Somente aquele que vivenciou o cerimonial em seu dia-a-dia
pode realmente ensinar, uma vez que o cerimonial
empresarial, e também o público, exigem de quem o realiza
um domínio prático e não somente teórico do assunto. De
teóricos brilhantes o mundo está repleto..

•

DO QUADRO

•

QUEBRA DO VIDRO

•

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

•

15 ANOS

•

BODAS

•

HOMOAFETIVA

•

OUTRAS

O CURSO SERÁ MINISTRADO EM 8 HORAS COM FORNECIMENTO DE SCRIPTS
OBS- Não é um curso de casamentos e sim de execução das cerimônias alternativas,
script para o celebrante, recursos necessários para a realização de cada uma das
cerimônias
PÚBLICO-ALVO
Profissionais de eventos de todas as áreas, celebrantes
MATERIAL DIDÁTICO
•
Apostila e mais material extra enviados via e-mail
•

Assessoria permanente

CARGA HORÁRIA
8 horas ( quatro aulas com duração de 2 horas cada) nos dias definidos pelas
partes
CONTATO
11 98305.3742 ou 11 2994.1693
INSTRUTORA
Elizete Ferraz
Bacharel em Direito
Pós Graduada em Marketing
30 anos na área de cerimonial e organização de eventos e como
docente de Entidades como o SENAC, SEBRAE e CEAD sendo:
• Oito anos de atuação junto a OIT- Organização Internacional do
Trabalho- CLASET- Centro Latinoamericano de Seguridad y Medicina del
Trabajo
Filiada ao CNCP – Comitê Nacional do Cerimonial Público.

•
•
•

•

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

O envio do comprovante de pagamento através do e-mail cursos@ceadcursos.com.br juntamente com
os dados do inscrito para emissão de certificação

INVESTIMENTO

R$ 750,00 para pagamento á vista via depósito sem NF - Depósito - Recibo – Dados Bancários

enviados no momento da inscrição

R$ 1.050,00 para pagamento via PAGSEGURO com parcelamento Cartão Credito e NF
diretamente na página PAGSEGURO (emissão de NF)

