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PROJETO
(Des)construindo
ROTARACT CLUB ITABUNA UNIVERSITáRIOS - D. 4391
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/06/2020 20:06:52
E-mail do Clube: rct.itabunauni@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rtcitabuna/
Justificativa:
Quando estamos em um grupo, ainda mais um grupo tão unido como o Rotaract, as vezes esquecemos que cada um tem uma opinião diferente sobre determinados assuntos,
achamos que por compartilhar da mesma ideologia aquelas pessoas não terão pensamentos diferentes que o nosso. Então a partir de falas e discussão desenvolvidas no
grupo do Rotaract que pensei no projeto (Des)construindo, com ideia de desenvolver debates e trazer essas vozes para seus respectivos lugares de falas, e assim olharmos
por outras visões aquilo que só nós ensinaram de uma forma, a ideia não é só destrinchar essas opiniões previas, mas construir com um debate mais sólido uma nova forma
de observação do mundo. Mostrar também que no Rotaract não podemos tomar partido políticos, mas podemos desenvolver opiniões e debates que hoje estão no meio
político e que são importantes para a sociedade.
Objetivo Geral:
Objetivo geral: Trazer para o lugar de fala quem vive e quem conhece para então se quebre entre os estigmas criados pela sociedade.
Objetivo Especifíco:
- Desenvolver habilidades profissionais e de oratória;
- Agregar conhecimento;
- Realizar debates sadios;
- Modificar a dinâmica e o formato das reuniões.
Categoria Principal:

- Desenvolvimento Profissional

Outras Categorias:

- Internos

Data Início:

15/09/2020

Data Fim:

31/12/2019

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
WhatsApp, Instagram.
Parcerias:
emandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamento
Cronograma de Atividades:
15/09/2019 O que é lugar de fala?
22/09/2019 Descriminalização e legalização da maconha
29/09/2019 Educação Inclusiva
06/10/2019 Descriminalização e legalização do aborto
13/10/2019 Masculinidade tóxica
08/09/2020 Apresentação do projeto

Descrição:
emandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamento
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
emandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamento
Palavras-Chave:

- Debates; Discussões; Agregando conhecimento.

Lições Aprendidas:
emandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamento
Resumo:
emandamentoeemandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamentomandamentoemandamentoemandamentoemandamentoemandamento

Emitido em 07/07/2020
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