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PROJETO
Concurso Interno de Oratória
ROTARACT CLUB SANTO ÂNGELO - D. 4660
Data Hora Cadastro / Alterado em: 08/10/2018 14:10:22
Site do Clube: rctsantoangelo.blogspot.com/
E-mail do Clube: rotaractsa@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractSantoAngelo
Justificativa:
Todos os anos o Distrito 4660 realiza o tradicional Concurso Distrital de Oratória, por essa razão, o Rotaract Club de
Santo Ângelo decidiu realizar o Concurso Interno de Oratória para o Ano Rotário 2018/19, a fim de selecionar o
representante do clube para a etapa semi final do Concurso Distrital. Igualmente, o projeto realizou-se em virtude da
necessidade de preparar os candidatos interessados em concorrer no Concurso Interno de Oratória e também
desenvolver a liderança e as habilidades de fala de todos os associados, com foco nos candidatos.
Objetivo Geral:
Desenvolver a liderança dos associados e principalmente dos candidatos ao Concurso Interno de Oratória, com foco
na oratória, buscando treinar e melhorar a arte de falar em público tanto dos candidatos do clube, quanto dos
demais associados.
Objetivo Especifíco:
Incentivar a participação dos associados no Concurso Interno de Oratória e no Concurso Distrital de Oratória;
Treinar os candidatos ao Concurso Interno de Oratória por meio de palestras, aulas de coaching e treinamentos em
si relacionados à expressão corporal, linguagem e conteúdo (quesitos avaliados no Concurso Distrital e também
Nacional de Oratória);
Permitir um ambiente semelhante ao do Concurso Distrital de Oratória, por meio das três etapas que os candidatos
serão submetidos, concorrendo entre si;
Categoria Principal:

- Desenvolvimento Profissional

Outras Categorias:

- Internos

Data Início:

01/07/2018

Data Fim:

10/02/2019

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
06/10/2018
06/10/2018

Despesa de combustível para a vinda do companheiro Fernando Savian até Santo
Ângelo
Valor retirado do caixa do clube
Saldo:

Quem trabalhou no Projeto:

0007 - Rotaractianos
0002 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos

-65,00
65,00
R$ 0,00

Meios de Divulgação:
Por se tratar de um projeto interno, a divulgação se deu tão somente via Whatsapp aos candidatos, associados,
convidados e amigos do clube.
Parcerias:

Fernando de Souza Savian - Representante Distrital de Rotaract Club do Distrito 4660 Ano Rotário 2017/18
Guilherme Renz - Trainner do Instituto Eneagrama
Cronograma de Atividades:
12/08/2018
06/10/2018
06/10/2018

Abertura das inscrições e lançamento do Edital em reunião fechada ordinária
Treinamento e preparação para a primeira fase do concurso com o profissional Guilherme Renz
Convite ao profissional Guilherme Renz para participar como jurado da primeira fase do Concurso
Interno

Descrição:
O Diretor de Desenvolvimento Profissional do clube, David Nardes, lançou o edital para a inscrição dos interessados
(associados e convidados) no Concurso Interno de Oratória. Após a adesão de seis associados, passou-se a etapa de
preparação dos candidatos. Desse modo, no dia 06/10/2018, ocasião em que foi realizada a festiva de aniversário do
clube juntamente com o Dia do Convidado, também foi proporcionado o primeiro treinamento/preparação aos
candidatos. O treinamento foi aberto ao público, de modo que tanto os associados, quanto convidados e demais
público presente puderam participar da atividade. Na oportunidade, o profissional Guilherme Renz, trainner do
Instituto Eneagrama realizou várias atividades de preparação dos candidatos para o concurso. Foram trabalhadas
algumas questões como apresentação ao público, expressão corporal, postura correta, respiração, transição de falas
e emoções. Na mesma ocasião, o companheiro Fernando Savian (associado ao Rotaract Club de Santa Maria),
complementou o treinamento trazendo algumas noções sobre conteúdo, e o que é importante trazer nos discursos
de um Concurso de Oratória. Fernando conversou um pouco sobre a sua experiência no Concurso Distrital de
Oratória no ano de 2013, quando foi campeão e representou o Distrito 4660 no Concurso Nacional de Oratória.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Total de seis candidatos inscritos;
XX parceiros auxiliando no treinamento dos candidatos;
XX jurados participando da avaliação dos candidatos;
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- oratória; desenvolvimento profissional; liderança;

Lições Aprendidas:
Os candidatos mencionaram a importância em terem aceitado o convite do Diretor de Desenvolvimento Profissional,
David Nardes, para participarem do concurso, pois a grande maioria sente muito vergonha ao fala em público, e
também possui grande interesse em desenvolver e aprimorar esta habilidade que hoje em dia é tão importante.
Igualmente os candidatos agradeceram e gostaram muito dos treinamentos e da preparação que o clube
disponibilizou, de modo que não se sentiram simplesmente largados a falar em público e competir, mas sim
preparados a desenvolver e colocar em prática todos os ensinamentos trazidos nos treinamentos.
Resumo:
O Concurso Interno de Oratória consiste na preparação e classificação do candidato que representará o Rotaract
Club de Santo Ângelo no Concurso Distrital de Oratória do Distrito 4660. O projeto visa preparar os candidatos e
também os associados do clube, permitindo ambientes de treinamento e aprendizado, para posterior colocação em
prática do que foi aprendido e desenvolvimento da liderança e das habilidades de oratória. Ao total foram seis
candidatos inscritos.
Emitido em 17/10/2018
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