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PROJETO
Treinamentos - Ferramentas de Informática
ROTARACT CLUB VIçOSA - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/08/2021 16:08:52
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractvicosa/
E-mail do Clube: rctvicosa@gmail.com
Facebook do Clube: www.facebook.com/RotaractVicosa
Justificativa:
Tendo em vista a importância da utilização das ferramentas de informática em diversas atividades cotidianas como
estudos, atividades da faculdade, demandas do trabalho ou mesmo para organizar tarefas pessoais a comissão de
profissionais vislumbrou esse projeto como uma excelente oportunidade de enriquecimento profissional do clube.
Objetivo Geral:
Promover o treinamento dos associados nas principais e mais requisitadas ferramentas computacionais atuais
Objetivo Especifíco:
Treinamento em Notion e Miro, do básico ao intermediário;
Treinamento em Currículo Lattes, do básico ao intermediário;
Treinamento em Excel, intermediário;
Treinamento em Power BI, básico.
Categoria
Principal:

- Profissionais

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

07/08/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
0009 - Rotaractianos
Projeto:
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Reuniões ordinárias do Rotaract Club de Viçosa;
Grupo do Rotaract Club de Viçosa no Whatsapp.
Parcerias:
xxxxxxx
Cronograma de Atividades:
07/08/2021 Treinamento sobre Notion e Miro

Descrição:

Inicialmente, foi realizada uma reunião via Google Meet entre os membros da Comissão de Profissionais para definir o dia
de ocorrência dos dois primeiros treinamentos, quais temas iriam ser tratados nos treinamentos oferecidos, além de qual
palestrante seria convidado e quem entraria em contato checando sua disponibilidade para ministrar os treinamentos.
Os dois primeiros treinamentos escolhidos pela comissão (Notion e Miro) foram ministrados pelo rotaractiano Helbert
Almeida, do clube de Ouro Preto, no dia 07 de agosto de 2021 às 17 horas. Helbert demonstrou com exemplos como essas
ferramentas são úteis no gerenciamento de projetos. Os participantes manipularam os programas junto ao ministrante o
que demonstrou o caráter teórico-prático dos treinamentos. Ambos os treinamentos receberam feedbacks positivos. Os
treinamentos foram gravados e se encontram disponíveis na pasta de Profissionais do Google Drive onde podem ser
facilmente acessados por todos do clube que desejarem saber um pouco mais sobre os temas.

URL Site:

https://drive.google.com/drive/folders/1-TMt5KNwyb9tW3go_hGRNPNX-JN_Q5
xP

Vídeo do Projeto:

xxxxxxxx

Fotos do Projeto:

xxxxxxxx

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Os participantes do treinamento relataram sua satisfação e o quanto o treinamento contribuiu para o aprendizado e/ou
aperfeiçoamento das técnicas.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Treinamento interno; capacitação; informática.

Lições Aprendidas:
Aprendemos como as diversas ferramentas de informática podem ser úteis e nos auxiliar na resolução de problemas e
organização de tarefas pois são muitas possibilidades de utilização e aplicações.
Resumo:
No dia 07 de agosto foram realizados os dois primeiros treinamentos profissionais da gestão 2021-2022 do Rotaract Club
de Viçosa. O treinamento foi teórico-prático abordando as ferramentas computacionais Notion e Miro muito requisitadas em
organização e gerenciamento de projetos. O ministrante dos treinamentos foi o rotaractiano Helbert Almeida que mostrou
domínio sobre as ferramentas ensinando os passos que puderam ser acompanhados pelos participantes. Os treinamentos
receberam feedbacks positivos pelo clube.
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