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PROJETO
Companheiro exemplar
ROTARACT CLUB DOM PEDRITO INTEGRAçãO - D. 4780
Data Hora Cadastro / Alterado em: 02/07/2018 16:07:13
E-mail do Clube: rtcdpintegracao@gmail.com
Justificativa:
O presente projeto se fez necessário a fim de incentivar os companheiros a manter boa conduta dentro do grupo.
Objetivo Geral:
Obter comportamentos exemplares a serem seguidos para melhor desempenho da equipe.
Objetivo Especifíco:
Incentivar através de questionários que resultam em premiações.
Categoria Principal:

- Internos

Outras Categorias:
Data Início:

01/07/2018

Data Fim:

30/09/2018

Data Finalização:

02/07/2018

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0003 - Rotaractianos

Público Alvo:
Cronograma de Atividades:
01/07/2018
29/07/2018 Avaliação do desempenho
26/08/2018 Avaliação do desempenho
30/09/2018 Avaliação do desempenho

Descrição:
Foi montado um questionário junto ao presidente e vice-presidente, sobre comportamentos que todos deveriam
adotar a fim de obter um bom desempenho dentro do clube.
Cada comportamento adotado ao longo de uma reunião à outra, será dado 1 ponto, o companheiro que obtiver a
maior pontuação ao longo desses 3 meses, ganhará um troféu de companheiro destaque.
Segue abaixo o questionário onde cada quesito tem 1 ponto por cumpri-la:
1- Pontualidade;
2- Presença na reunião;
3- Apresentação de projetos da sua avenida;
4- Participação no grupo de whatsapp;
5- Participar de forma efetiva nas reuniões;
6- Projetos inovadores;
7- Presidente e vice-presidente pontuam o destaque da reunião;
8- Presença e participação ativa nos eventos;
9- Comportamento de acordo ao protocolo.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:

O projeto tem como resultados a adequação de comportamentos para uma boa fluidez do grupo.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- companheiro destaque premiação

Resumo:
O projeto foi proposto como meio de intervir condutas desnecessárias entre os companheiros, para um melhor
crescimento da equipe rotaractiana.
Emitido em 17/02/2019
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