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Pessoal,
Segue pesquisa para que vocês avaliem a participação dos Jovens Aprendizes no Tecnojovem 2016.
Cada resposta é muito importante para registrarmos a atividade e vale como reflexão para as
atividades futuras.
Um abraço.
Alexandre Rocha / Luiz Arthur
A - Nome (opcional):
B - Empresa (opcional):
Você já conhecia o projeto Tecnojovem?: * ❍ Sim
❍ Não
SOBRE O TECNOJOVEM 2016 Quanto à carga horária das atividades: * ❍ Adequado
❍ Razoavelmente adequado
❍ Inadequado
❍ Não sei responder
Quanto à organização da ação: * ❍ Muito Boa
❍ Boa
❍ Razoável
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❍ Ruim
❍ Muito Ruim
Com relação ao ambiente de trabalho na Petrobras, considerando a participação do jovem no
Tecnojovem: * ❍ Não houve influência na AMBIÊNCIA
❍ Houve uma PEQUENA melhora na AMBIÊNCIA
❍ Houve uma GRANDE melhora na AMBIÊNCIA
❍ Não sei responder ou não se aplica
Responda se você considera que a participação na iniciativa interferiu na produtividade do jovem: *
❍ Sim¸ positivamente
❍ Sim¸ negativamente
❍ Não interferiu
❍ Não sei responder
Responda quais competências você percebe que foram trabalhadas nos jovens. Marque quantas
alternativas forem pertinentes.: * ❏ Autoconhecimento
❏ Trabalho em equipe
❏ Iniciativa
❏ Liderança de pessoas
❏ Criatividade e inovação
❏ Aprendizagem e compartilhamento do conhecimento
❏ Capacidade de decisão
❏ Visão sistêmica
❏ Agir na urgência e lidar com incertezas
❏ Lidar com a diversidade
❏ Unir ideia com prática
❏ Capacidade de cooperar
❏ Autoconfiança
❏ Segurança
❏ Não sei responder
❏ Outras (favor justificar no campo aberto da última pergunta)
Você gostaria de ver o Tecnojovem como parte integrante do Programa Petrobras Jovem Aprendiz?:
* ❍ Sim. Assino embaixo!
❍ Sim; Talvez¸ se algumas condições melhorassem. Por favor¸ justifique (campo aberto, última
questão)
❍ Não. Por favor¸ justifique (campo aberto, última questão)
- O que não foi colocado neste Tecnojovem, mas que faria sentido que existisse?:
Na sua opinião, qual foi o maior resultado do Tecnojovem para os Jovens participantes?:
Você acha que houve impacto direto do Tecnojovem na vida do Jovem participante? Poderia
descrever? Tem alguma história ou comportamento que mostra esse impacto?:
Qual foi o impacto do Tecnojovem no conteúdo do Programa Petrobras Jovem Aprendiz?:
Qual a sua avaliação geral do Tecnojovem 2016?: * ❍ Ótimo
❍ Bom
❍ Regular
❍ Ruim
❍ Péssimo
Deixe aqui seu comentário sobre questões anteriores, elogios ou críticas: *
Enviar
URL de origem (recuperadas em 08/01/2023 - 22:14):
https://www.corais.org/tecnojovem2016/node/94709
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