
Curso Livre de Redação Corporativa, uma experiência grandiosa.  

O curso livre de redação corporativa, promovido pela Faculdade Cásper Líbero, durante os dois 

últimos sábados do mês de outubro, foi uma admirável amostra de regência de conteúdo. A 

professora Elizabeth Del Nero, doutora em linguística e língua portuguesa, com exemplar 

maestria, apresentou, discutiu e nos conduziu a praticar todo o conhecimento elaborado em 

sala, tudo isso sem pressa - muito pelo contrário – com impressionante administração de 

tempo.  

A proposta do curso apresenta uma gama extensa de conteúdo, desde assuntos como 

gramática normativa até a metrificação do Yoast SEO, passando por teorias linguísticas e 

comunicacionais, em apenas dois sábados. Não obstante, a condução de todo o curso foi 

irretocável e por isto plenamente satisfatória. Os exercícios e as dinâmicas sublinhavam a 

praticidade. As participações espontâneas da turma enriqueciam o aprendizado. Todas as 

teorias foram muito bem exemplificadas. Profissionais de todas as áreas podem tirar genuíno 

proveito do curso de redação corporativa, da Professora Elizabeth. Afinal, nunca na história da 

humanidade o homem se comunicou com tanta frequência. 

As regras da redação corporativa estão caminhando para um pensamento uniforme, onde os 

critérios para elaboração da mensagem devem ser cuidadosamente pensados. Ou seja, mais 

do que simplesmente falar, falar e falar é imprescindível saber exatamente o que deve ser dito 

e da maneira mais apropriada para o ambiente empresarial, subtraindo sempre o que pode ser 

visto/lido como negatividade, prepotência ou arrogância, mesmo quando se trata de uma 

situação desagradável.  

De todo modo, o curso livre de redação corporativa preparou cerca de quinze profissionais, 

quase todos da área de comunicação, para atuarem com competência tanto na confecção de 

conteúdo para internet quanto no setor de comunicação de organizações que valorizam o 

capital humano. À faculdade Casper Líbero, fica a recomendação de que permaneçam com 

uma programação de cursos livres deste nível. E à professora Elizabeth Del Nero, sinceros 

agradecimentos pela disponibilidade e generosidade.  

https://casperlibero.edu.br/ 

http://www.elizabethdelnero.com/ 
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