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PROJETO
Em Casa com Rotaract
ROTARACT CLUB SANTO ÂNGELO - D. 4660
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/06/2020 17:06:54
Site do Clube: rctsantoangelo.blogspot.com/
E-mail do Clube: rotaractsa@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractSantoAngelo
Justificativa:
O projeto "Em casa com Rotaract" surge da necessidade de promover a consolidação de um dos pilares base da
Família Rotária, o companheirismo. Nesse sentido, tendo como foco aproximar os associados do Rotaract Club de
Santo Ângelo uns com os outros e com os demais companheiros do distrito, unindo os mesmos por meio do
compartilhamento de vivencias dentro da família rotária.
Objetivo Geral:
Promover a interação dos associados do Rotaract Club de Santo Ângelo uns com os outros, bem como a
aproximação dos mesmos com demais companheiros do Distrito 4660, o Distrito Pau Ferro.
Objetivo Especifíco:
* Realizar lives com diversos companheiros de diversos clubes do Distrito 4660;
* Proporcionar o compartilhamento de conhecimentos rotários;
* Promover a participação de todos os associados do Rotaract Club de Santo Ângelo no projeto;
* Desenvolver a oratória dos companheiros de clube;
* Oportunizar um momento descontraído que facilitasse a perda da vergonha dos associados em falar em público;
* (De maneira secundária) Alavancar a imagem pública do clube;
Categoria Principal:

- Internos

Outras Categorias:

- Imagem Pública

Data Início:

24/06/2020

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
29/04/2020 Criação da arte do projeto
29/04/2020 Confecção da arte do projeto pelo companheiro Gabriel
Saldo:

Quem trabalhou no
Projeto:

0020 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

-50,00
50,00
R$ 0,00

Meios de Divulgação:
A divulgação do projeto ?Em casa com Rotaract? se deu por meio do compartilhamento de posts na página do
Instagram e do Facebook do clube, bem como por meio do compartilhamento das informações no grupo de
Whatsapp do Rotaract Club de Santo Ângelo e no grupo do Distrito 4660.
Parcerias:

O Rotaract Club de Santo Ângelo não contou com parcerias para a realização do projeto.
Cronograma de Atividades:
24/04/2020
24/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
02/05/2020
03/05/2020
08/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
16/05/2020
17/05/2020
23/05/2020
23/05/2020
24/05/2020
30/05/2020
30/05/2020
31/05/2020
07/06/2020
16/06/2020

Apresentação do projeto em reunião ordinária;
Definição do primeiro convidado para o projeto;
Postagem da arte de apresentação do projeto;
Postagem de divulgação do primeiro episódio do projeto;
Realização do primeiro episódio do projeto;
Feedback do 1º episódio e definição do próximo convidado e apresentador;
Postagem de divulgação do 2º episódio do projeto;
Realização do 2º episódio do projeto;
Feedback do 2º episódio do projeto e definição do próximo convidado e apresentador;
Realização do 3º episódio do projeto;
Feedback do 3° episódio do projeto e definição do próximo convidado e apresentador;
Postagem de divulgação do 4°episódio do projeto;
Realização do 4º episódio do projeto;
Feedback do 4° episódio do projeto e definição do próximo convidado e apresentador;
Postagem de divulgação do 5°episódio do projeto;
Realização do 5º episódio do projeto;
Feedback do 5° episódio do projeto e definição do próximo convidado e apresentador;
Postagem de divulgação do 3°episódio do projeto;

Descrição:
No dia 24/04/2020 em reunião ordinária a companheira Fernanda apresentou ao clube a ideia de realizar um projeto
que buscasse aproximar os companheiros do clube uns com os outros e esses com os demais companheiros do
distrito, fazendo com que os mesmos perdessem a vergonha de falar em público, assim promovendo de igual forma
o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Durante a respectiva reunião restou definido, após uma longa
discussão, que o nome do projeto seria ?Em casa do Rotaract? e esse seria realizado por meio de lives na rede social
Instagram, bem como restou definido que os convidados seriam companheiros do distrito alvo de admiração dos
associados do clube e que possuíssem notório conhecimentos rotários.
Nesse sentido, o companheiro Fábio Machado foi convidado para participar do primeiro episódio do projeto, com o
objetivo de contar um pouco sobre a sua experiencia em oratória, haja vista que o mesmo foi o vencedor do
Concurso Distrital de Oratória (CDO) e participou do Concurso Nacional de Oratória (CNO). No dia 29/04/2020 o clube
publicou na rede social Instagram o horário e data do primeiro episódio, o qual foi realizado no dia 02/05/2020.
Na reunião ordinária do dia 03/04/2020 o clube realizou um feedback do primeiro episódio do projeto, bem como
escolheu o próximo convidado. Restou definido que o próximo convidado seria o companheiro Maiquel Pies do
Rotaract Club de Palmeira das Missões, o qual na gestão 20/21 será Representante Distrital de Rotaract (RDR). Em
08/04/2020 a arte de divulgação do segundo episódio do projeto foi publicada, informando que o mesmo seria
realizado no dia 09/04/2020, posteriormente no dia 10/04/2020, em reunião ordinária, os companheiros deram o seu
feedback quanto ao segundo episódio e escolheram o terceiro convidado.
O clube optou em convidar o companheiro Fernando Jurak do Rotaract Club de Panambi, atual Representante
Distrital de Rotaract, para participar da terceira live e contar um pouco mais sobre a sua trajetória rotária e
compartilhar como foi a gestão até o presente momento. Então, no dia 16/05/2020 o convidado do terceiro episódio
do projeto foi apresentado por meio do post na rede social Instagram, bem como no mesmo dia aconteceu a live
(terceiro episódio).
Na reunião ordinária do dia 17/05/2020 os companheiros deram o seu feedback quanto ao terceiro episódio do
projeto e decidiram quem seria o próximo convidado, nesse sentido se escolheu como atração o companheiro
Mathias, atual presidente do Rotaract Club de Santo Ângelo e que passará a ocupar o cargo de Representante
Distrital da Área E na gestão 20/21. No dia 23/05/2020 o projeto foi divulgado para os companheiros no instagram
do clube, bem como no mesmo dia aconteceu a live. No dia posterior foi realizado o feedback do projeto e os
companheiros escolheram o próximo participante do projeto.
Como escolhida para participar do quinto episódio do projeto foi a companheira Luísa Rohe do Rotaract Club de Não
me Toque a qual atualmente é presidente de seu clube e na gestão 20/21 será Representante Distrital da Área C
(RDA). Com o nome do próximo convidado escolhido o companheiro Gabriel (diretor de imagem pública do clube)
elaborou a arte de divulgação da live e realizou a sua postagem junto ao Instagram do clube (30/05/2020), no
mesmo dia a live aconteceu. No dia 31/05/2020 os companheiros deram o seu feedback quanto a realização da live,
momento que ficou definido que a live do próximo sábado não ocorreria, que a mesma seria realizada tão somente
no dia 13/06/2020.
Na reunião ordinária do dia 07/06/2020, definiu-se que a próxima convidada seria a companheira Gabriela Lamb, do
distrito 4670, a qual assumirá o cargo de RDR em seu distrito na gestão 2020/2021.
O projeto "Em Casa com Rotaract" ainda está em fase de desenvolvimento, a ideia do clube é realizar o mesmo de
maneira progressiva, isto é, continuar realizando o mesmo durante a gestão 2020/2021.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
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Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Lives; Convidados; x x x x
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