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PROJETO
Networking na prática
ROTARACT CLUB SANTA CRUZ DO SUL - D. 4680
Data Hora Cadastro / Alterado em: 13/06/2021 19:06:39
E-mail do Clube: rotaractcscs@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractclubsantacruzdosul/
Justificativa:
Um dos principais objetivos do Rotaract quanto programa é desenvolver líderes e profissionalizar seus membros. Por isso,
as relações de networking são essenciais para o crescimento pessoal dos associados. Neste sentido, o projeto de serviços
profissionais ?Networking na Prática? é uma proposta de colocar membros e convidados do Rotaract Club de Santa Cruz do
Sul em contato real com empresas e profissionais de renome em suas áreas, visando o aprendizado e o desenvolvimento
profissional de todos.
Objetivo Geral:
Estimular uma rede de contatos por meio da apresentação de cases empresariais.
Objetivo Especifíco:
Proporcionar conversas com empresários e/ou representantes de empresas com foco em entender o negócio;
Conhecer os desafios do mercado e, se for o caso, de empreender;
Oportunizar um espaço para que os participantes do clube possam tirar suas dúvidas e sanar curiosidades sobre os cases
apresentados;
Categoria
Principal:

- Profissionais

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

09/08/2021

Data Fim:

13/06/2021

Data Finalização:

13/06/2021

Relatório Financeiro:
13/09/2020
18/10/2020
13/06/2021

Palestra Vinícius Mendes Lima ? Besouro Agência de Fomento Social: R$1.000 (porém houve
parceria e não tivemos esse gasto)
Workshop com Amanda Mafissoni ? Gestão do Tempo: R$1.500 (porém houve parceria e não
tivemos esse gasto)
Palestra com Marina Hoeltz ? Lote 779: R$500 (porém houve parceria e não tivemos esse
gasto)
Saldo:

Quem trabalhou no 0012 - Rotaractianos
Projeto:
0003 - Voluntários Adicionais
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Em reuniões ordinárias e meios de comunicação interna (grupo de WhatsApp).
Parcerias:

1.000,00
1.500,00
500,00
R$ 3.000,00

Vinicius Mendes Lima ? Fundador e Presidente da Besouro Agência de Fomento Social
Amanda Mafissoni Sulzbach ? Diretora e Sócia-Fundadora da Midon, empresa focada em programas de desenvolvimento
empresariais e pessoais.
Marina Hoeltz - Coworking Community Manager na LOTE 779 Coworking
Cronograma de Atividades:
09/08/2020 Aprovação do Projeto em reunião ordinária
13/09/2020 Networking com Vinicius Mendes Lima
18/10/2020 Networking com Amanda Mafissoni Sulzbach
13/06/2021 Networking com Marina Hoeltz

Descrição:
O contato próximo com profissionais renomados da cidade é de suma importância para o compartilhamento de
experiências e essenciais para o nosso desenvolvimento profissional. Devido à pandemia do Covid-19, muitas palestras,
trocas de cartões, workshops foram cancelados em virtude do distanciamento social e tiveram que ser substituídos por
lives, que pouco acontece a interação com o profissional palestrante.
O projeto Networking na prática é realizado para atender esse déficit de contato real com profissionais que, mesmo de
forma virtual (realizado através do Meet), conseguimos ouvir diretamente a experiencial profissional além de tirar nossas
dúvidas ao vivo, em um bate-papo só nosso.
O convite feito aos profissionais foi através do telefone, onde explicávamos sobre o programa Rotaract, nosso clube e a
ideia do projeto. Após a confirmação dos palestrantes, era feito o alinhamento de ideias para o bate-papo, assunto do qual
queríamos que o convidado falasse, junto com informações de dia e horário. Após, era agendado uma reunião especial com
os membros do nosso clube com envio do card convite.
O primeiro profissional do ?Networking na Prática? foi o Vinicius Mendes Lima, que é fundador e presidente da Besouro
Agência de Fomento Social, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) cujo propósito é levar o ensino do
empreendedorismo a periféricos e minorias. Pautada pelos princípios de cidadania de inclusão e bem-estar, a Besouro vê
nas parcerias público-privadas um caminho para o atendimento das exigências sociais.
A segunda palestrante, foi a profissional Amanda Mafissoni Sulzbach, diretora e Sócia Fundadora da Mindon, empresa
focada em programas de desenvolvimento empresariais e profissionais, que falou sobre gestão de tempo, além de sortear
uma sessão de coaching entre os membros participantes do encontro.
O último encontro foi com Marina Hoeltz, Coworking Community Manager na LOTE 779 Coworking. Na oportunidade, ela
contou os desafios do empreendedorismo, a história da empresa, além de conversarmos sobre a importância do espírito de
colaboração no ambiente de trabalho.
Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CP3GWx7I9sx/

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
(qualitativos) Os sócios e convidados do clube elogiaram os conteúdos que os profissionais abortaram e sua didática.
(Quantitativos) 12 sócios e convidados do clube
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Networking, empreendedorismo, experiências profissionais

Lições Aprendidas:
Ter o contato pessoal com esses profissionais foi muito benéfico para o nosso desenvolvimento profissional. Os
palestrantes compartilharam suas experiências, contaram sobre os desafios e alegrias do empreendedorismo,
esclareceram nossas dúvidas, além de trocarmos contatos pessoais e profissionais (nos adicionamos em redes sociais).
Resumo:
São realizados networking com empresários da nossa cidade, visando o aprendizado e o desenvolvimento profissional dos
membros do clube.
Emitido em 17/05/2022
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