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PROJETO
Dia de Workshop
ROTARACT CLUB PALMEIRA DAS MISSÕES - D. 4660
Data Hora Cadastro / Alterado em: 06/10/2018 16:10:07
E-mail do Clube: rotaractpm4660@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaract.palmeira
Justificativa:
Sabe-se que muitos jovens não possuem uma noção clara dos desafios que os aguardam na transição da vida de
estudante de ensino médio para a vida de acadêmico, assim como não sabem a importância de ter uma boa dicção,
o que está ligado ao sucesso em muitas coisas, seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, etc. Pensando
nisso, o clube pode tentar fazer algo a respeito, como por exemplo, dois workshops sobre os respectivos assuntos.
Objetivo Geral:
O clube pretende atingir o objetivo de preparar o jovem Rotaractiano e Interactiano para os possíveis problemas
com relação aos problemas da vida acadêmica, que mexem muito com quem não está preparado psicologicamente
para enfrentá-los, assim como necessita também, além de uma boa ideia formada para resolução de problemas,
conseguir transmitir o que pensa, de forma clara e coesa, através de boas comunicações.
Objetivo Especifíco:
Primeiramente foram contatadas as pessoas que iriam ministrar esses workshops, para que pudesse ser combinado
um dia para realizar os workshops. Ficou decidido que acontecerá dia 10 de Novembro de 2018.
O primeiro, terá o nome de "Desafios da vida acadêmica: Bem vindo ao mundo adulto" e será ministrado pela
psicóloga Dayane, tendo como duração cerca de 40 minutos a 1 hora. O segundo, será ministrado pela
fonoaudióloga Nilvana Schiling, com o tema "Dicas de como falar em público", também tendo como tempo
estipulado de 40 minutos a 1 hora.
O público será os associados do Rotaract e Interact de Palmeira das Missões, e as duas profissionais irão receber um
mimo no final das palestras.
Categoria Principal:

- Desenvolvimento Profissional

Outras Categorias:
Data Início:

10/11/2018

Data Fim:

10/11/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
10/11/2018 Lembranças para as palestrantes

Quem trabalhou no Projeto:

0003 - Rotaractianos
0002 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

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

35,00
Saldo: R$ 35,00

Meios de Divulgação:
O meio de divulgação será apenas de forma interna, com ofício para as presidências dos clubes Rotaract e Interact
Palmeira das Missões.
Parcerias:
Nenhuma

Cronograma de Atividades:
10/11/2018 Realização das duas palestras.

Descrição:
Foi tudo realizado de acordo com as expectativas.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O projeto em si não possui muitas funções para os associados, porém, caso haja um novo projeto desse tipo, seria
interessante ter mais opções de palestras e também um Coffee Break, para dar maior comodidade aos convidados.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Workshop, Dicção, Futuro

Resumo:
O projeto é uma maneira de estimular o jovem a desenvolver psicológico para problemas futuros na faculdade, e
dicção para diversas áreas de sua vida, pessoal e profissional.
Emitido em 17/02/2019
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

