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PROJETO
E agora, para onde eu vou?
ROTARACT CLUB SANTO ÂNGELO - D. 4660
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/06/2020 22:06:35
Site do Clube: rctsantoangelo.blogspot.com/
E-mail do Clube: rotaractsa@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractSantoAngelo
Justificativa:
O projeto foi realizado baseado na problemática de distanciamento encontrada pelo Rotaract Club de Santo Ângelo
com o Interact Club de Santo Ângelo. Embora a relação entre os dois clubes sempre tenha sido harmônica, nunca
houve grande contato, ou seja, um grupo praticamente não conhecia o outro, e isso chamou a atenção para o fato
de que praticamente não houveram até hoje muitos projetos em conjunto. Assim, o clube sentiu necessidade de
melhorar os laços com os jovens interactianos e aproveitar para auxiliá-los na busca pelos seus ideais profissionais.
Objetivo Geral:
Estreitar os laços com o Interact Club de Santo Ângelo por meio de reuniões em conjunto onde pudessem ser
oferecidas palestras profissionais, com o objetivo de auxiliar eles na busca pela escolha de suas carreiras
profissionais;
Objetivo Especifíco:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Categoria Principal:

- Desenvolvimento Profissional

Outras Categorias:

- Internos

Data Início:

30/05/2020

Data Fim:

01/06/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0013 - Rotaractianos

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos

Meios de Divulgação:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parcerias:
Interact Club de Santo Ângelo
Cronograma de Atividades:
31/05/2020
01/06/2020
02/06/2020

Apresentação da ideia em reunião ordinária online ao clube
Primeiro contato com a presidente do Interact
Confecção de um formulário que foi preenchido pelos interactianos, a fim de traçar o perfil deles e
também conhecer as áreas profissionais de interesse deles

Descrição:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lições Aprendidas:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Resumo:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Emitido em 07/07/2020
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

