
 

 
EAA – Editora ARARA AZUL Ltda - CNPJ nº 73.239.667/0001-15 
Estrada União e Indústria, nº 11590 – Shopping 2000 – Sala 108 

Itaipava – Petrópolis / RJ – CEP 25.730-745 
TELEFAX: (24) 22320016 – CELULAR: (24) 88189890 

Site: http://editora-arara-azul.com.br/site 
E-mail: eaa@editora-arara-azul.com.br 

 

 

 

 

 

OFICINA LIVRE VIRTUAL 

“Prática de Tradução Cultural Português/Libras: Textos Literários” 

 

 

TUTORIAL: ORIENTAÇÕES AOS PARTICIPANTES 

 

 

PREZADO PARTICIPANTE! 

 

 

Esta OFICINA, na modalidade EAD/ENSINO À DISTÂNCIA, apresenta diversos tipos de recursos e 

arquivos, os quais, normalmente, devem "abrir" em todos os dispositivos existentes no mercado. 

As barras de apresentação devem sempre ser clicadas e levarão aos recursos disponíveis, a saber: 

 

 

1- ARQUIVOS EM PDF.  

No caso de um arquivo em PDF não "abrir", isso significa que seu dispositivo não apresenta o leitor 

para o arquivo, ou o mesmo se encontra desatualizado. Nesse caso, você pode "baixar" um leitor 

diretamente no site da ADOBE:  

http://www.adobe.com/br/products/reader.html 

 

 

2- ARQUIVOS EM PPT.   

No caso de um arquivo em PPT não "abrir", isso significa que seu dispositivo não apresenta o leitor 

para o arquivo, ou o mesmo se encontra desatualizado. Nesse caso, você pode "baixar" um leitor 

diretamente no site da MICROSOFT:  

http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=6 

 

 

3- QUESTIONÁRIOS.  

Estes arquivos fazem parte do BANCO DE DADOS da OFICINA e deverão ser respondidos 

diretamente na plataforma da OFICINA. Ao enviar suas respostas, imediatamente a avaliação lhe 

será apresentada, com as questões corretas e incorretas apresentada. Esses dados ficarão 

armazenados para a avaliação final. Quando todos os questionários forem respondidos e você atingir 

um mínimo de 70% de respostas corretas, imediatamente lhe será apresentada a possibilidade de 

imprimir seu CERTIFICADO ou solicitá-lo impresso. 

http://www.adobe.com/br/products/reader.html
http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=6
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4. ROTEIRO PARA PARTICIPAÇÃO / SUGESTÕES: 

 Separe, em sua AGENDA, os dias e os horários disponíveis para sua participação. 

 Siga a PROGRAMAÇÃO DA OFICINA.  

 Será exclusivamente sua a decisão sobre DIAS e HORÁRIOS de sua participação na OFICINA. 

 O tempo necessário para cada ENCONTRO dependerá dos conhecimentos anteriores sobre os 

assuntos tratados. 

 Avise aos seus familiares e amigos que, em determinado horário, mesmo estando em casa (ou 

em outro local em que tenha acesso ao computador) estará ocupado participando desta 

OFICINA.  

 Não atenda telefone (ou campainha ou chamado de terceiro) quando estiver ocupado, cuidando 

de seus compromissos com a OFICINA. 

 Nos primeiros dias, poderá fazer uma “visitinha” ao que está exposto nos vários encontros.  

 Procure dedicar-se a um ENCONTRO de cada vez, seguindo a ordem de colocação dos 

mesmos. 

 Evite ficar “pulando” de ENCONTRO em ENCONTO diariamente. 

 Leia o que está exposto em cada ENCONTRO e realize a correspondente atividade. 

 Somente avance para o ENCONTRO seguinte após ter concluído a atividade proposta. 

 Faça suas ANOTAÇÕES. 

 Realize as ATIVIDADES propostas pois todas são necessárias para o êxito na ATIVIDADE 

PRÁTICA FINAL. 

 Faça tudo com tranquilidade e com dedicação como se estivéssemos face-a-face. 

 Envie sua atividade prática final (TRADUÇÃO DE TEXTO LITERÁRIO) para TUTORIA. 

 Procure aproveitar bem as informações que lhes serão apresentadas. 

 Exponha seus conhecimentos, dúvidas, críticas e sugestões. 

 

Atenção!   

 Solicite apoio da TUTORIA sempre que tiver necessidade. 

 O AMBIENTE VIRTUAL da OFICINA ficará disponível por 24 horas, em cada dia, e você poderá 

enviar mensagem para a TUTORIA em qualquer horário mas a Coordenação da OFICINA e 

TUTORIA somente manterá contato com você nos dias úteis e no horário comercial, isto é, de 2ª 

a 6ª feira, das 9 horas às 18 horas. 

 

Abraços da Equipe de Tutoria! 


