
Orientação e Sugestão 

para Palestras 



O que devo falar em minha palestra? 

- Pode contar durante sua palestra 
algumas 'sacadas' e dicas que fizeram 
com que você chegasse até onde 
chegou (ou contar sobre pessoas que 
foram impactadas por você).  
 

R: Nosso objetivo principal é inspirar 
fotógrafos iniciantes e intermediários a 
explorarem seus talentos e potencialidades 
para transformarem seus sonhos em projetos 
fotográficos. Por isso um excelente tópico 
seria mostrar como é possível acessar todo 
esse potencial e recursos que temos 
disponíveis mas que muitas vezes não 
sabemos como ir em busca. Outra forma 
muito envolvente é contar a sua experiência 
e como isso ajudou em sua própria trajetória 
e como ajudou/ajuda a impactar outras 
pessoas positivamente. Relacione isso com o 
tema que escolheu para palestrar. 



E o que mais? 

Você também pode compartilhar informações teóricas/técnicas sobre 
algum tópico específico que tenha mais habilidade e experiência para 
compartilhar e como isso ajudou a transformar cada vez mais pessoas. 

A grande dica é abusar da criatividade para contar sua experiência, 
compartilhar seus melhores insights/vivências e inspirar toda nossa 
comunidade a impactar suas próprias vidas. 



Você pode usar essas perguntas como ferramenta base para montar 

o script da sua palestra... 

•Quais são os passos que alguém que deseja obter resultados semelhantes deve 
seguir? 
 
•Do que ele deve se lembrar para manter a consistência no médio e longo prazo? 
 
•Quais são os principais erros que geralmente se comete nesse processo? 
 
•Qual a solução que você encontrou para isso? (aqui pode promover a si mesmo, 
seus produtos, programas, cursos...) 



Estruturar sua história com essas perguntas vai fazer sua audiência não 

desgrudar os olhos de você. 

• Como era sua vida antes de conhecer e ser transformado por esse 
conhecimento? Quais eram seus sonhos? Frustrações? 
 
• Descreva o momento em que você percebeu que aquilo estava errado 
e que poderia mudar. 
 
• Como foi o momento da mudança? O que você fez para mudar? Leu 
livro? Teve um encontro com alguém? O que aconteceu que causou 
uma mudança em sua vida? 
 
• Como passou a ser sua vida depois de ter essa mudança? 



Datas e prazos 



até 
 31 

janeiro 
Fechamento da lista de palestrantes 

até 
 05 

fevereiro 

Enviar o título da sua palestra 
Enviar seu mini currículo 
Enviar vídeo de convite ao CONAF* 

até 
 05 Enviar palestra gravada 

Enviar resumo da palestra 
março 

até 
 04 
abril 

Início do CONAF 2.0 

até 
 08 Encerramento do  CONAF 2.0 

abril 
*Sujeito a alteração com aviso prévio 

*Mais informações nos 
próximos slides 



Sobre o vídeo de convite ao coNAF 2.0: 

Vídeo rápido (até 2 minutos) convidando as pessoas para assistirem a sua 
palestra. (Pode ser gravado com seu smarphone ou tablet) 
 
No vídeo você se apresenta, diz quem é e o que faz, e que estará dando uma 
palestra no CONAF 2.0 (Congresso Nacional de Fotografia) sobre o tema x e que 
gostaria de convidar a todos para assistirem. 
 
Faça um breve comentário contanto o que achou do convite para participar do 
evento e também o que achou da proposta do congresso. 
 
Diga que vai ser online e gratuito e maiores detalhes podem ser obtidos no site 
do Conaf ou na página do facebook (não precisa saber os links pois colocaremos 
na edição). Veja abaixo exemplos de como fazer esse convite: 

Exemplo 1 – Carlos Romanelli Exemplo 2 – Alex Mantesso Exemplo 3 – Filipe Bernardo 

https://www.youtube.com/watch?v=dKwVIYHBVzg
https://www.youtube.com/watch?v=dKwVIYHBVzg
https://www.youtube.com/watch?v=dKwVIYHBVzg
https://www.youtube.com/watch?v=dKwVIYHBVzg
https://www.youtube.com/watch?v=dKwVIYHBVzg
https://www.youtube.com/watch?v=59zT5Ee-Xak
https://www.youtube.com/watch?v=59zT5Ee-Xak
https://www.youtube.com/watch?v=59zT5Ee-Xak
https://www.youtube.com/watch?v=59zT5Ee-Xak
https://www.youtube.com/watch?v=59zT5Ee-Xak
https://www.youtube.com/watch?v=BBFFqe4up_A
https://www.youtube.com/watch?v=BBFFqe4up_A
https://www.youtube.com/watch?v=BBFFqe4up_A
https://www.youtube.com/watch?v=BBFFqe4up_A


Programação de março 

Precisamos estar com todo o material recebido e pronto pois em  
Março é quando intensificaremos a divulgação do evento, iniciaremos 
campanhas, soltaremos teaser de palestras para chamar atenção e 
despertar a curiosidade nas pessoas. 
 
Por isso é imprescindível termos recebido todas as palestras até a data 
estipulada, se não a sua palestra corre o risco de ficar de fora da 
divulgação. 



Bônus  

Estamos definindo detalhes e conteúdo do Acesso Vip e queremos saber se 
tem algo que você possa oferecer como bônus aos Vips que agregue ao 
pacote ou que complemente sua palestra.  
 
Pode ser em um dos seguintes formato: 
 
- Vídeo (um vídeo mais curto de até 15 minutos) 
- e-Book  
- Informativo 
- Áudio 



Agora deve estar tudo pronto para fazer sua palestra! 

Dúvidas? Comentários? Sugestões? 
 
Estamos abertos a saber sobre sua opinião e ideias... 
Entre em contato conosco através do email 
conaf@clicandoeandando.com  e teremos o maior 
prazer em te ouvir e te ajudar! 

Um grande abraço, 
 
Chris Dornellas 
Fundadora - CONAF 

mailto:conaf@clicandoeandando.com

