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PROJETO
Projeto Pílula Anabolizante
ROTARACT CLUB PONTA GROSSA OESTE - D. 4730
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/06/2020 16:06:37
Site do Clube: https://www.facebook.com/rotaractpontagrossa/
E-mail do Clube: rotaractcluboestepg@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractpontagrossa/
Justificativa:
Buscar promover o compartilhamento de técnicas e informações específicas, sobre diferentes áreas entre os
membros do clube.
Objetivo Geral:
Os membros do clube aprendam assuntos variados nesse momento da quarentena, aproveitando para ficarmos mais
próximos.
Objetivo Especifíco:
Fazer com que cada membro do clube possa repassar um conhecimento que ache interessante aos colegas;
Promover a participação de todos;
Aproximar o clube no período de isolamento social.
Categoria Principal:

- Desenvolvimento Profissional

Outras Categorias:
Data Início:

30/05/2020

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0014 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Projeto interno, sem divulgação no momento, mas pode-se compartilhar a informação via Facebook, Instagram ou
YouTube.
Cronograma de Atividades:

30/05/2020
06/06/2020
13/06/2020
23/06/2020
27/06/2020
04/07/2020
11/07/2020
18/07/2020
25/07/2020
01/08/2020
08/08/2020

Apresentação do projeto pelo presidente Breno e explicação de como irá ocorrer
Início do projeto com apresentação de um esquema de organização
Apresentação sobre saúde financeira
Formulário para elencar a ordem das apresentações
Apresentação sobre gastronomia molecular
Apresentação sobre libras e acessibilidade
Apresentação sobre bolsa de valores/day trade
Apresentação sobre filosofia japonesa
Apresentações no Prézi
Apresentação culinária sobre bolachinha de sal amoníaco
Apresentação sobre uso de fones de ouvido

Descrição:
Será escolhida uma pessoa por reunião, através de um formulário para que leve um conhecimento específico de
uma área que julgue interessante e o repasse aos colegas em um tempo de 5 a 10 minutos.
O cronograma ainda é uma previsão, pois o projeto está em andamento e sujeito a mudanças devido a troca de
gestão.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Projeto em andamento.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Desenvolvimento Profissional, Pílula de conhecimento

Lições Aprendidas:
Projeto em andamento.
Resumo:
Projeto em andamento.
Emitido em 07/07/2020
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
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