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Explicar as viabilidades de suas respectivas produtoras:

(40 MIN)
(1) Andamento do planilhão
. Quais os Produtos e serviços "alinhados" com as demandas da Produtora Tecnojovem?
. Quais os integrantes de cada produtora?
. Consideraram trocas no planilhão??
Retomar o tecnojogo / trocas ("redução de custos")
http://corais.org/sites/default/files/tecnojovem_-_registro_de_trocas_da_aula_de_gestao_de_ecosol.p
ng [4]
http://corais.org/sites/default/files/aula2_tecnojogo_mapa.jpg [5]
. Quais os Orientadores para as produções?
Produtora LAP1: José Emerson (Linux), Fernando Severo (Sw Edu) e Wladimir (GestãoEcosol)
Demandas da Produtora Tecnojovem à Produtora LAP1:
Desenvolvimento de software educacional (jogo)
Instalação de Linux/softwares educacionais (8 instalações de Linux + 10 instalações de softwares
educacionais em Windows) no
“Install fest”, em evento consumo de tecnologia por crianças e
adolescentes (dia 4/11, das 13 às 17h no laboratório)
Palestra sobre software educacional em evento consumo de tecnologia por crianças e
adolescentes (dia 4/11, pela manhã, no Edihb)
OBS: Haverá uma exposição no evento de fim de ano da TIC de parte do material produzido.
Produtora LAP2 - Mônica Vargas (Linux), Luiz Rogério (Sw Edu) e Luciano (GestãoEcosol)
Demandas da Produtora Tecnojovem à Produtora LAP2:
Desenvolvimento de software educacional (jogo)
Instalação de Linux/softwares educacionais (8 instalações de Linux + 10 instalações de softwares
educacionais em Windows) no
“Install fest”, em evento consumo de tecnologia por crianças e
adolescentes (dia 4/11, das 13 às 17h no laboratório)
Instalação de Linux em 3 computadores no Sindipetro RJ (7 ou 14/11)
OBS: Haverá uma exposição no evento de fim de ano da TIC de parte do material produzido.
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Produtora MUC1 - Josélia (Foto), José Rubinato (FotoPan) e Erick (GestãoEcosol)
Demandas da Produtora Tecnojovem à Produtora MUC1:
1- Cobertura com fotos e tour virtual de evento da TIC sobre consumo de tecnologia por crianças e
adolescentes (dia 4/11, 9h30-12h, no auditório do Edihb)
2- Cobertura com fotos e tour virtual de evento local (ex.: escola). Possibilidade: pontos dentro da
Petrobras (Rubinato está negociando)
OBS: Haverá uma exposição no evento de fim de ano da TIC de parte do material produzido.
Produtora MUC2 - Rodrigo (Foto), Carlos Eduardo (FotoPan) e Thiago (GestãoEcosol)
Demandas da Produtora Tecnojovem à Produtora MUC2:
1- Cobertura com fotos e tour virtual do empreendimento Curto Café (data a combinar)
2- Cobertura com fotos e tour virtual de evento local (ex.: escola). Possibilidade: pontos dentro da
Petrobras (Rubinato está negociando)
OBS: Haverá uma exposição no evento de fim de ano da TIC de parte do material produzido.
(2)

Produtora Colaborativa:

(40 MIN) >> Importante!
Produzindo, ensinando e divulgando pra novos membros
Vendendo pra quem não pode pagar
. itens que interessam à produtora
. riquezas dos públicos: curso de informática x peixes !?!?
. criando moedas http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pa
geLabel=webtv_generico&idConteudo=video_publicado_006853&areaAtual=tic&portalpath=portal
[6]
Colocando nossas produtoras no Corais (exemplo real: Colabor [at] ativa [dot] PE http://corais.org/conchativa [7]):
Uma ferramenta: Corais.org >> (corais.org/metadesign)
(40MIN) >> NOVO PROJETO (=PRODUTORA), COM OFERTAS E DEMANDAS (em grupo)
<<<< UM SITE PRA PRODUTORA!!
Mapear oferta
>> Tabela de Ofertas - http://corais.org/conchativa/node/76660 [8]
Mapear demandas >> Tabela de Demandas - http://corais.org/conchativa/node/76663 [9]
(40MIN) >> NOVA MOEDA NO PROJETO <<<< UMA NOVA FORMA DE SE RELACIONAR
COM CLEINTES/COMUNIDADES!!
Moeda própria exemplo: Conchas
transações - http://corais.org/conchativa/exchanges [10]
http://corais.org/conchativa/user/1544/exchanges/ [11]
http://corais.org/conchativa/node/78958 [12]
>> Usuário banco (http://corais.org/tecnojovem/node/81578/edit [13])
(40MIN) >> ORGANIZANDO AS DEMANDAS EM TAREFAS <<<< UMA FORMA DE SE
ORGANIZAR INTERNAMENTE!!
Tarefas - http://corais.org/conchativa/tasks [14]
(40MIN) >> POST DE CADA PRODUTORA EM SEU AMBIENTE CORAIS, COM PLANILHÃO
DE VIABILIDADES
URL de origem (recuperadas em 09/01/2023 - 01:56):
https://www.corais.org/tecnojovem2014/node/82928
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