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PROJETO
2º Treinamento de Avenidas
ROTARACT CLUB SãO SEBASTIãO - D. 4600
Data Hora Cadastro / Alterado em: 15/12/2018 14:12:11
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractsaosebastiao/?hl=pt-br
E-mail do Clube: rotaractsaosebastiao@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractsaosebastiao/?fref=ts
Justificativa:
A expressão de treino ou treinamento refere-se ao processo de aquisição de conhecimento, habilidades e
competências para formação profissional, ou do ensino de habilidades práticas. Este treinamento pode ser para:
Ofício, Ocupação ou Profissão.
Devido ao fato do clube estar com muitos membros novos, os dirigentes do conselho diretor e o diretor de internos
do clube identificaram a necessidade de realizar um treinamento de todas as avenidas do clube, para que assim
todos pudessem entender como é o funcionamento de um Rotaract Club.
Além de saber o funcionamento do clube, todos os membros tiveram a oportunidade de atuar em todas as diretorias
ativas pelo menos uma vez durante a gestão 2018-19.
Objetivo Geral:
Treinar os membros internamente para todas as avenidas ativas no Clube.
Objetivo Especifíco:
- Demonstrar como funciona todas as avenidas, para que o Rotaract ande da melhor forma.
- Treinar os 8 membros ativos do clube.
Categoria Principal:

- Internos

Outras Categorias:
Data Início:

06/10/2018

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0003 - Outros: 3 Convidados em avaliação.
0005 - Rotaractianos

Público Alvo:

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

Meios de Divulgação:
Em andamento
Parcerias:
Em andamento
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Projeto está em Andamento

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Resultado Qualitativos:
Resultados Quantitativos:
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Membros; Treinamento; Avenidas

Lições Aprendidas:
Projeto em Andamento
Resumo:
Todo o ano rotário é necessário que os associados ativos do clube conheçam novas diretorias, para que assim
tenham novas experiências, porém há a necessidade de se trabalhar todas as diretorias essenciais para o
desenvolvimento de cada rotaract club, além de que durante o ano sempre entram novos associados. Logo o
Rotaract Club de São Sebastião procura fazer com que todos os membros tenham o aprendizado de todas as
diretorias, sendo assim ao longo da gestão 2018-19, o clube realizou diversos treinamentos em todas as diretorias
ativas do clube.
Emitido em 17/02/2019
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