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TAREFAS:
0) (INDIVIDUAL) Responder o questionário padrão de aula no seguinte link [10]
>> Os membros das equipes estão todos unidos pela mesma causa?
1 – (POR FABRIQUETA) Preencher o arquivo MDI – Tecnojovem (anexo) e postar no Corais o
documento atualizado.
OBS: Não esqueçam de criar/inventar mais ações, ou seja, mais linhas na tabela do MDI, deixando
sempre no mínimo um par responsável por cada ação. Todos os indivíduos do grupo devem ficar
responsáveis por no mínimo uma ação.
2 – (INDIVIDUAL) Assistir o vídeo do Tião Rocha:
Disponível em http://portalpetrobras.petrobras.com.br/ [11]
-

Comunicação Interna [12] : Vídeos [13] : Abertura Voluntariado TIC 2015 - Palestra 5

- “Para resolver causas, precisamos de uma tribo inteira” diz Tião que aprendeu isso na escola
de Seu Antônio.
Colocar um post respondendo: realmente é necessário uma equipe inteira para resolver ou cuidar de
uma causa?
Explique a resposta da equipe concordando e discordando dos argumentos de Tião Rocha. Diga
também como a sua equipe unida pode ajudar a resolver os problemas de seu projeto.
Pré-visualizar
Anexo
Tamanho
aula_4_5_-_formacao_para_grupo 2.73 MB
s.odp [14]
mdi_-_tecnojovem.docx [15]
18.73 KB
Prazo: Você tem que estar logado [16] para se inscrever em uma data.
Responsáveis: severino [1]
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