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Trabalho 02 

 

Atividade referente a revista Você S.A. – Trabalho em Equipe 

 

Inicialmente: 

Ler o capitulo 1 – “O que faz um grupo...” e também  

Ler o capitulo 5 – “O que é preciso fazer...” e desenvolver as atividades abaixo: 

Desenvolver: 

1. Escreva o que você entendeu como sendo um grupo. 

2. Resumir cada uma das cinco técnicas ou instrumentos propostos. 

3. No final do capitulo tem uma tabela com 8 requisitos que uma empresa deve 

fornecer as suas equipes. De acordo com a leitura e com os seus conhecimentos, 

explique se estes requisitos são para apoiar a formação das equipes em uma 

empresa? Explique a sua resposta. 

4. De acordo com a leitura do texto e dos seus conhecimentos, explique se é possível 

desenvolver atividades em equipe dentro das empresas? Explique a sua resposta. 

5. De acordo com a leitura do texto e com os seus conhecimentos, explique se é 

importante formar equipes de trabalho na área de informática? Explique a sua 

resposta. 

Instruções para a Avaliação: 
Valor: 10 pontos (será calculada uma média dos trabalhos propostos). 

Tipo da Atividade: grupo de no máximo 3 (tres) alunos  

Objetivos: Observar, através da leitura do texto, como organizar o trabalho em 
equipe e estimular as pessoas a trabalharem colaborativamente em prol de um 
objetivo comum. 

Critérios: Analise das respostas e observação do que o aluno pode extrair da leitura 
para a sua formação como empreendedor. Entregue até a data prevista e com bom 
desenvolvimento terá 10 pontos. Entregue atrasado (até 14 dias após a data 
prevista) e com bom desenvolvimento terá 6 pontos. Após esta data não será aceito. 
Cópias terão as notas divididas pela quantidade de trabalhos iguais. 

Seguir as instruções apresentadas no início da disciplina para a confecção do 
trabalho. No texto, usar fonte Times New Romam ou Arial tamanho 11 ou 12. 
Margens com 3 cm. Espaçamento simples ou 1,5 entre linhas. 

Entrega: por email, seguindo as instruções contidas no site, em arquivo DOC (versão 
2003 ou anterior). O nome do arquivo deve seguir o mesmo modelo proposto para o 
assunto do email, contemplando: código da disciplina, número do trabalho e o nome 
do(s) autor(ES). 


