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PROJETO
CINERACT 2.0
ROTARACT CLUB VIçOSA - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/08/2021 16:08:54
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractvicosa/
E-mail do Clube: rctvicosa@gmail.com
Facebook do Clube: www.facebook.com/RotaractVicosa
Justificativa:
Com o intuito de realizar rodas de conversas que discutissem temas diversos, a Diretoria de Diversidades trouxe de volta o
Projeto Cineract remodelado. Alguns assuntos como a pauta indígena, da visibilidade lésbica e entre outros assuntos que
não costumam ser discutidos diariamente vieram para o Cineract para ser transformado numa roda de conversa. A ideia
principal era achar algum filme, documentário, série que estivesse relacionado ao tema, para que pudéssemos assistir e
assim ter uma base sobre o assunto para poder discuti-lo posteriormente.
Objetivo Geral:
Assistir a filmes, documentários, séries pautados nos temas escolhidos para discuti-los posteriormente.
Objetivo Especifíco:
Ter um conhecimento prévio dos temas a serem discutidos para conhecer mais as pautas e também poder fazer mais por
aquela luta.
Categoria
Principal:

- Atração e Engajamento de Associados

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

14/07/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
0015 - Rotaractianos
Projeto:
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Grupo de whatsapp do clube e Reuniões Ordinárias.
Parcerias:
Não houve
Cronograma de Atividades:
14/07/2021
21/07/2021
28/07/2021
27/08/2021

foi feita uma reunião para apresentação da ideia do projeto;
O projeto foi aprovado em reunião ordinária com quórum de associados.
Foi anunciado aos companheiros em Reunião Ordinária que a roda de conversas seria dia 28/08 e também que
o documentário a assistir previamente seria o ?Falas da Terra?.
Foi anunciado que o horário de maior votação de associados para a roda de conversa acontecer seria ás 16h
da tarde do sábado dia 28/08.

Descrição:
A ideia do projeto veio da Diretora de Diversidades como uma forma de trazer os assuntos não discutidos diariamente de
volta ao nosso cotidiano, fazendo isso de uma forma que chame mais a atenção e faça com que os associados sintam
vontade de participar. Após o projeto ser aprovado foram feitas reuniões para discutir quais eram os temas que poderiam
ser adotados e como o projeto teria inicio no mês de agosto, escolhemos o ?Dia Internacional dos Povos Indígenas? como
primeiro tema e assim decidimos que assistiríamos ao documentário ?Falas da Terra?. Após isso, foi anunciado o dia e
horário da roda de conversa e um tempo foi disponibilizado para que os associados pudessem assistir e se inteirassem do
assunto para a Roda. No dia
URL Site:

xxxxxxxxxx

Vídeo do Projeto:

xxxxxxxx

Fotos do Projeto:

xxxxxxxx

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Diversidade; cinema;

Lições Aprendidas:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Resumo:
No início do ano rotário 2021-2022, a comissão de diversidades viu a necessidade de trazer as pautas, que atualmente são
vistas como tabu, pra serem discutidas entre os associados do clube. De modo a fazer ser algo descontraído, juntamos
essa ideia com a ideia do projeto que havíamos realizado na última gestão que de chamava "CINERACT" onde os
companheiros assistiam a um filme juntos e após isso discutiam sobre o que acharam dele. Nesse cineract 2.0, trazemos
um filme, documentário ou série para que as pessoas assistam previamente e assim poderá ser discutido o tema com uma
base um pouco mais completa.
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