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PROJETO
Intercâmbio Cultural
ROTARACT CLUB CIDADE CANçãO - D. 4630
Data Hora Cadastro / Alterado em: 14/05/2021 22:05:10
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractcidadecancao/
E-mail do Clube: projetoscidadecancao@gmail.com
Facebook do Clube: http://www.facebook.com/rct.cidadecancao
Justificativa:
Companheirismo com outros associados de outro país.
Objetivo Geral:
Realizar a troca de informações entre os companheiros do Rotaract do Brasil e de Ciudad del Este
Objetivo Especifíco:
Realizar apresentação da cultura, culinária, curiosidades, informações sobre o Rotaract e projetos realizados, entre os
rotaracts do Brasil e de Ciudad del Este
Categoria
Principal:

- Internacionais

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

02/03/2021

Data Fim:

20/04/2021

Data Finalização:

14/05/2021

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
0022 - Rotaractianos
Projeto:
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Grupo de whatsapp dos associados e convidados
Parcerias:
Rotaract Club Ciudad del Este
Cronograma de Atividades:
02/03/2021
14/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
24/03/2021
28/03/2021
06/04/2021
18/04/2021
20/04/2021

Descrição:

Início ao projeto, com a ideia do companheiro Eduardo.
Conversa com o companheiro do Rotaract de Ciudad del Este
Presidente apresentou a ideia para o clube
Contato com o Rotaract Club Ciudad del Este para marcar uma data para nossa apresentação
Elaboração da apresentação
Apresentação para os companheiros paraguaios
Contato com o Rotaract Club Ciudad del Este para marcar uma data para eles apresentarem
Apresentação do Clube Ciudad del Este para nós
Feedback do projeto ao clube

No dia 02/03/2021 foi dado início ao projeto, com a ideia do companheiro Eduardo.
No dia 14/03/2021 o Presidente do clube Eduardo Evangelista entrou em contato com o companheiro Diego López do clube
Ciudad del Este para conversar sobre o projeto e em seguida levar a ideias para os clubes discutirem sobre o projeto. Na
reunião seguinte, dia 16/03/21, foi apresentado o projeto de Intercambio Cultural aos associados para decidir o que seria
feito, o projeto teve como intuito gerar a oportunidade de conhecer e interagir com um clube de outro país para que
pudéssemos mostrar um pouco da nossa cidade e da nossa cultura assim como eles também apresentariam um pouco
sobre a cultura deles, também teríamos a oportunidade de compartilhar possíveis ideias de projetos que poderíamos
colocar pratica. Quando apresentada a proposta em reunião, todos os associados apoiaram. No mesmo dia entramos em
contato com o Rotaract Club Ciudad del Este para marcar uma data para nossa apresentação.
A companheira Isis Lopes, ficou responsável em criar o material que seria apresentado durante a reunião que seria
realizada em conjunto com o Rotaract de Ciudad de Este. A companheira Isabella Juliane, ficou responsável em durante a
reunião auxiliar na apresentação com a questão de linguística.
No dia 24/03/2021 foi finalizado o material para apresentação que continha imagens dos companheiros do nosso clube em
realização de diversos projetos, imagens do nosso país, estado e cidade acompanhados de curiosidades e informações.
No dia 28/03/2021 foi realizada a apresentação da nossa cidade, estado, país e discorremos um pouco sobre o
nosso clube apresentando ideias de projetos finalizados e comentando sobre novos projetos que seriam realizados.
Durante a apresentação os companheiros interagiram dando ideias de como melhorar nossos projetos e nos desafiaram a
participar de um projeto o qual deveríamos pegar garrafas pet e encher de sacos plásticos, o nosso clube contou com o
presidente Eduardo Evangelista e a companheira Isis Lopes que conseguiram fazer 2 garrafas cada, para que
posteriormente fosse encaminhado para eles realizar um projeto com estas garrafas.
No dia 06/04/2021 entramos em contato com o Diego López para uma segunda reunião onde o Clube Ciudad
del Este apresentaria o clube deles e curiosidades sobre o Paraguai.
No dia 18/04/2021 foi realizada a apresentação do Clube Ciudad del Este onde tivemos a oportunidade de aprender sobre a
cultura e costumes deles e aprendemos uma nova forma de nos apresentar em reuniões na qual se torna algo
descontraído, simples e divertido.
Na reunião realizada no dia 20/04/2021 tivemos um momento de feedback, onde, primeiramente, o presidente agradeceu a
todos pela participação nas reuniões onde foram realizadas as apresentações, e os associados comentaram o quão
gratificante foi a participação deste projeto. O período de realização do projeto Intercambio Cultural foi considerado bom.
Estamos avaliando diversas opções de envio das garrafas para conseguir completar o nosso desafio.
URL Site:

Instagram do Clube

Fotos do Projeto:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QbfyCXeLQa5Rd_Qm-MhjEbEumW
v_dq-a

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Não houve resultados quantitativos, pois não foi o foco do projeto. O maior resultado foi o qualitativo com a troca de
informações e companheirismo com os Rotaractianos de Ciudad del Este. Este projeto foi realizado em parceria com o
Rotaract Ciudad del Este, do Paraguai, onde consiste em trocar informações com nossos companheiros do país vizinho.
Devido a pandemia as reuniões estão sendo realizadas online, o que facilitou esta troca de informação, onde não foi
preciso o deslocamento. Foi apresentado via Meet pelo Rotaract Maringá Cidade Canção informações e curiosidades sobre
o Brasil, Paraná, Maringá e também sobre o clube e os projetos realizados. O Rotaract Ciudad del Este, também realizou a
apresentação mostrando sua cultura e informações sobre o clube e país para o Cidade Canção.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Intercambio, Paraguai, Companheirismo

Lições Aprendidas:
O melhor da realização do projeto foi a troca de informações e companheirismo com os Rotaractianos de Ciudad del Este,
mesmo com a dificuldade do idioma, houve uma boa troca de informações.
Resumo:
Consistiu na troca de informações com o Rotaract de Ciudad del Este, onde foi apresentado sobre o pais, cultura, culinária,
sobre o clube e projetos realizados. O Cidade Canção realizou a apresentação e posteriormente o Ciudad del Este realizou
sua apresentação para nós com as mesmas informações, mas sobre o país deles. Apesar da dificuldade do idioma não ser o
mesmo, por ser uma cidade de fronteira, estão acostumados a escutar o português e muitos falam o idioma também.
Emitido em 18/05/2021
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