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PROJETO
Precisamos Pensar Juntos 2.0
ROTARACT CLUB SãO JOãO DEL REI - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/08/2021 17:08:00
E-mail do Clube: rotaractclubsaojoaodelrei@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractClubSJDR
Justificativa:
Ainda no último bimestre da gestão 2019-20, no início da pandemia de covid-19, o Rotaract Club de São João del-Rei
proporcionou durante algumas reuniões ordinárias em ambiente virtual, espaço para que convidados de diversas
áreas e atuações, pudessem falar sobre a temática "protagonismo juvenil". O objetivo desse momento de reflexão
nas reuniões era de amenizar o distanciamento social, a ausência de eventos virtuais e integração advinda do
diálogo sobre a atuação em diferentes realidades. Essa ideia deu forma ao projeto "Precisamos pensar Juntos", que
teve sua primeira versão finalizada no final da gestão 2020-21. Após encerrar a primeira fase do projeto, julgamos
que devido os benefícios advindos dessa integração, continuaríamos com a sua realização durante a gestão 202122.
Objetivo Geral:
Convidar jovens de diferentes áreas do conhecimento e campos de atuação, para falar sobre temas relacionados ao
protagonismo juvenil, como forma de motivar os associados do clube a expandirem seu campo de conhecimento e
percepção sobre o trabalho voluntário.
Objetivo Especifíco:
- Diminuir o isolamento advindo do distanciamento social e da ausência de espaços de integração;
- Divulgar o Rotaract para pessoas de diferentes meios e instituições;
- Incentivar aos associados do clube o conhecimento e a praticar diferentes metodologias e skills de liderança,
desenvolvimento de projeto, etc.
- Proporcionar encontros de integração com jovens protagonistas de diferentes realidades;
Categoria Principal:

- Atração e Engajamento de Associados

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

18/07/2021

Data Fim:

30/06/2022

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0005 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos

Cronograma de Atividades:
18/07/2021 Gabriel Vieira: PDCA Para Gestão de Projetos
13/08/2021 Rayane Carioca: Gerenciamento de Projetos

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Projeto em andamento.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Integração; Capacitação; Dia do Convidado

Resumo:
Dando continuidade ao projeto Precisamos Pensar Juntos, essa versão do projeto convida jovens líderes de
diferentes meios para falarem sobre habilidades, metodologias, skills durantes as reuniões ordinárias do Rotaract
Club de São João del-Rei.
Emitido em 17/05/2022
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