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Oficina TecnoJovem - Informações importantes:

Endereço:

Orientações

Instrutores / monitores

Referências Pedagógicas

Fernando Severo

Y1LF, rodolfopsi@petrobras.com.br 

Referêcias para Turmas Apoiar tutores e alunos em eventuais dúvidas sobre os conteúdos

SwEdu Fernando Severo

Linux Mônica c214, mvargas@petrobras.com.br 

Foto Josélia / Rodrigo

FotoPan  Carlos Eduardo

Gestão e Ecosol Luciano 819-7197, 3229-7197

Edifício Torre Almirante – Almirante Barroso, 81 (esquina com Graça Aranha, 
Centro), Andar 27, laboratório 1

Ambiente EAD 
TecnoJovem: http://www.corais.org/tecnojovem2014 

Chegando na sala:
- chegar no horário;
- ligar micro no Linux Ubuntu:  Usuários/senhas >> aluno / alunotj

Em sala:
- Intervalo:
       . o intervalo (coffee break) é de 14h45 às 15h, e é realizado na Cafeteria do Edita (andar 13). 

Saindo da sala:
- responder a chamada: 
- desligar computadores.

No Ambiente a distância:
- responder às tarefas, consultando os conteúdos

Responsabilidades / Contatos:

. Preparar o encontro presencial de acordo com materiais base (conteúdos e 
atividades)
. Conduzir o encontro presencial
. Preparar tarefas a distância de acordo com materiais base
. Interagir no ambiente a distância (ao menos a cada semana)

. Elaborar proposta pedagógica

. Apoiar os instrutores na preparação de encontros e tarefas

. Revisar preparação de encontros e tarefas

Patrícia dos Santos 
(CRJ) patriciaorcaysocialrj@gmail.com

Y3SY, fernando.severo@petrobras.com.br
Rota 818-6546  / 
98970894

Referência para os 
Alunos

. Acompanhar a frequência dos alunos

. Apoiar os alunos em eventuais dúvidas
Rodolpho 
Gonçalves

706-0860, (21)2166-
0860

Y3SY, fernando.severo@petrobras.com.br
Rota 818-6546  / 
98970894
814-6176 / 
(21)3224-6176

XZ52, joseliafrasao@petrobras.com.br 
EFI2, rodrigos.oliveira.INDRA@petrobras.com.br 

706-0865 / 2166-0865

706-8817, (21)2166-
8817

Y1qs, cartola@cartola.org ,     
carlosegc@petrobras.com.br

814-0445 / (21)3224-
0445

UPMT, luciano.azevedo@petrobras.com.br 
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Referêcias para Turmas Apoiar tutores e alunos em eventuais dúvidas sobre os conteúdos

Desen Felipe UQ4M, felipe.abrantes@petrobras.com.br 

. Trabalhar a integração das propostas das turmas Multimídia Carlos Eduardo

Fernando Severo
Fernando Xavier A44, fernandox.SONDA@petrobras.com.br

Carlos Eduardo

Apoio Agendamento de aulas e logística
Cleone c2mf, cleonemartins@petrobras.com.br 

Coordenação Apoiar os demais membros para o atendimento dos objetivos da produtora Luiz Arthur cmf1 7060884 / 21662884

7974133, 797-4166
819-0231 
(21)2167-4166 / 
(21)3229-0231

Referência para as  
Linhas

Y1qs, cartola@cartola.org ,     
carlosegc@petrobras.com.br

814-0445 / (21)3224-
0445

Laboratórios de 
aprendizagem Y3SY, fernando.severo@petrobras.com.br

Rota 818-6546  / 
98970894

Referência para 
Infraestrutura

Apoiar a configuração / instalação de ferramentas no laboratório, de acordo 
com as necessidades das turmas Y1qs, cartola@cartola.org ,     

carlosegc@petrobras.com.br

814-0445 / (21)3224-
0445

706-3721
(21)2166-3721
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