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PROJETO
I Concurso Interno de Oratória
ROTARACT CLUB CHOPINZINHO UNIÃO - D. 4640
Data Hora Cadastro / Alterado em: 22/06/2020 16:06:57
E-mail do Clube: rotaractchzuniao@outlook.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rcchopinzinhouniao/?ref=bookmarks
Justificativa:
O Rotaract Club, procura realizar atividades para o desenvolvimento de seus associados. A oratória é uma das habilidades
mais importantes de um líder. Quem a domina, se expressa bem, se destaca no mercado e demonstra capacidade em
gerenciar equipes.
Anualmente, o Distrito 4640 realiza o Concurso Distrital de Oratória, e pela primeira vez, o Rotaract Club de Chopinzinho
União participaria do mesmo, então surgiu a ideia de realizar o I Concurso Interno de Oratória, para escolher o
representante.
Objetivo Geral:
Realizar um Concurso Interno de Oratória.
Objetivo Especifíco:
- Proporcionar o desenvolvimento dos associados;
- Escolher um representante para o CDO.
Categoria
Principal:

- Internos

Outras Categorias:

- Internos

Data Início:

07/06/2020

Data Fim:

13/06/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
0004 - Rotaractianos
Projeto:
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Instagram, WhatsApp.
Cronograma de Atividades:
07/06/2020 Ideia aceita em reunião;
08/06/2020 Inscrições;
08/06/2020 Divulgalção de edital e tema;
09/06/2020 Conite aos jurados;
13/06/2020 Oratória;
13/06/2020 Divulgação do vencedor.

Descrição:

O Distrito 4640 divulgou o edital do Concurso Distrital de Oratória, e 3 associados do Rotaract Club de Chopinzinho - União,
demonstraram interesse, porém, apenas 1 poderia representar o clube. Dessa forma, pensou-se em realizar um Concurso
Interno de Oratória, para que a escolha fosse a mais justa possível.
Uma companheira do clube ficou responsável pelo projeto, escreveu um edital e montou folhas de avaliações, recebeu as
inscrições, e convidou 4 jurados, sendo uma rotaractiana já participante de Concurso Distrital de Oratória, o Representante
Distrital de Área e o Representante Distrital de Rotaract, além deles, um professor com graduação, mestrado e doutorado
nas áreas da educação.
Os candidatos, receberam o tema da redação com uma semana de antecedência da apresentação, o mesmo foi: ELEVATE
ROTARACT - UM FUTURO INOVADOR E AS POSSIBILIDADES DE AMPLIAR NOSSO ALCANCE?.
As apresentações foram realizadas de forma online, através do aplicativo Jitsi Meet, tendo em vista a pandemia da Covid19. Os jurados, observaram os seguintes critérios para a nota final de cada candidato:
Voz;
Conteúdo;
Apresentação;
Avaliação Geral.
A avaliação, deveria ser feita conforme o desempenho do candidato, pontuada de 5 (insatisfatório) a 10 (excelente).
O tempo das oratórias, poderia variar de 3 a 5 minutos, em caso de perca de conexão com a internet, o candidato poderia
iniciar sua oratória em no máximo 2 vezes.
Em caso de empate, nova seleção de oratória poderia ser realizada, mas antes deveriam ser observados os critérios de
desempate: Conteúdo, e maior número de notas 10.
A nota, foi divulgada no mesmo dia da apresentação, sendo o companheiro Paulo Henrique Guedes Soares o representante
do clube no Concurso Distrital de Oratória gestão 2019/20.
URL Site:

https://instagram.com/rotaractchzuniao?igshid=1kgk353jkxe2l

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CBRIc-Wjs75/?igshid=1fp0hbua6uatt

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
3 candidatos participaram, e foram avaliados por 4 jurados. Todo o clube gostou da realização do concurso, e darão
continuidade a esta inovação, buscando realizar concursos internos distintos.
Os candidatos, ao se prepararem, buscaram conhecer o tema Elevate, e ao apresentar, levaram muitas informações aos
demais associados, que prestigiaram as oratórias.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- oratória, concurso, interno

Lições Aprendidas:
Os concursos internos movimentam o clube, fazem com que os associados saiam da sua zona de conforto e enfrentem algo
novo, troquem conhecimentos e aprendam uns com os outros.
Resumo:
O Rotaract Club de Chopinzinho União, realizou o I Concurso Interno de Oratória, e o ganhador representará o clube no
Concurso Distrital de Oratória.
Emitido em 07/07/2020
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