
Pontão Nós Digitais 

Relatório de Atividades 

Nome do Instrutor: Fernando Padilha Avena

Período (datas de início e fim do período): 12/04 a 30/04

Descrição das Atividades na Quinzena: 

- [Atividade 01 – Ver, abordar e resolver problema que tiveram com migração. Migrar mais maquinas 
do Ponto, e como as do Ipec. Arrumar o teve problema . Migrar maquinas novas, abordar como 
instalar, (des)vantagens do ArchLinux. Abordar o Uso do Gimp. Abordar o Uso do Inkscape. Conversar 
sobre redes, subir um site com o que foi falado, mostrar como possivel fazer sites de maneira simples 
(CMS), e como foi a atividade.] 

- [Atividade 02 –  Ida a Campinas para o ponto Urucungos para migrar uma maquina, já que agora eles 
tem net no ponto, acertar parte do site e dominio – www.noscaminhosdesaopaulo.org – e realizar a 
atualização do micros na Escola do Bairro, 22 maquinas terminais e 1 servidor com debian etch com 
kde, atualizar para Debian Lenny e LTSP5, e migrar o estudio de audio para Linux. ]  

- [Atividade 03 – Ida para SP para atividade e convesar com Pontão Coletivo Digital de SP ] 

Encaminhamentos: 

[ Atividade 1 foi realizada por Marcio Banto e Fernando Avena, e como já era segunda vez de visitava, 
mesmo com problema de net que tinha no ponto, e foi usado espaço do ipec, onde tambem ficamos 
hospedados. Sendo segunda vez de visitava, foi possivel observar pessoal de participa, ja estão com 
lida muito boa, houve problemas pois na mesma data estava sendo programada um atividade cultural e 
de lançamento do ponto, fazendo com algumas pessoas tive-se que ficar com atenção em ver, receber, 
ligar com compra de material, bebidas, mesas, pessoas para o evento. Mas mesmo assim foi possivel 
abordar algumas coisas que não estavam planejadas e executar e documentar elas. Como rodar ltsp4.2 
em ArchLinux, e montar um pequena rede com isso. Subir um wiki para documentar o que foi feito. 
Http://lagamar.no-ip.org – para evitar os problemas ocorridos, seria fazer a atividade sem ter outra 
atividade paralela que tira atenção de pessoas e ter ate mais tempo, já que lugar tem potencial para 
ser referencia em tecnologia e cultura digital. ] 

[ Atividade 2 – A parte do dominio e site, fiz remotamente durante semana, e ficou ok. Perfeito 
funcionamento. A instalar do ArchLinux por ter que baixar muita coisa foi um processo demorado e 
tive que concluir remotamente via um tunel reverso via ssh. Mas mesmo assim falta ajuste finos, como 
ficou faltando algo...e estavam fazendo prestação de contas, tiveram problema ao imprimir já que 
impressora esta desconfigurada. A atualização na escola não aconteceu, pois não tinha tempo e Alceu 
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teria que entrar em contato com a Direção. Já marquei datas para ir e resolver estes detalhes com 
pessoal do ponto. Maquina do Estudio que tem 2Hds (1x80Gb com Win e 1x260GB ou mais com 
projetos de audio) para evitar problema não dividi no meio, recomendei pegar outro HD e nele instalar 
Linux e deixar dual-boot e sem mexer nos discos que tem.)]

[ Atividade 3 – Fomos (Robson e Avena) ao Debate: "Cultura Livre e Novas Formas de Proteção 
Autoral" para assim encontrar com pessoal do Pontão Coletivo Digital, debate ate interressante, mas 
como pude pouco conversar com todos, fiquei em SP. Sendo que preciso voltar para terminal algo no 
Alceu. Mas ficar valeu, pois pude das 10:00 ate 13:00 conversar, ver todo o espaço, as salas abaixos 
que estavam fechadas no dia do debate e ver o estudio sendo construido, sala com micro e parte de 
audio e video, e sala que tem um tempo para atividade de formação de monitores de telecentro. Saber 
como esta sendo o contato com os pontos de SP. E a disposição deles de receber, realizar e participar 
de atividades em conjunto. Comentei com eles de lugares que tem estudio e ver como esta sendo feito, 
e seria legal ver como estão fazendo também. ]

Viagem 01 

Destino: [Cananeia] 

Período: [12 a 17/04/2009] 

Atividade Específica: [ Atividade em Cananeia. ] 

Custo Total das Passagens: R$ 150,00

Diárias Recebidas: R$ 300,00  - tudo foi acertado com pessoal de Cananeia.

Viagem 02 

Destino: [ Campinas ] 

Período: [ 24 a 27/04/2009] 

Atividade Específica: [ Trabalho com Urucungos ] 

Custo Total das Passagens: R$ 17,00  - passagem custeada por mim.

Diárias Recebidas: R$ 0,00
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Viagem 03 

Destino: [ São Paulo ] 

Período: [29/04/2009 a 01/05/2009] 

Atividade Específica: [ Coletivo Digital ] 

Custo Total das Passagens: R$ 38,43  - tenho as passagens

Diárias Recebidas: R$ 0,00

___________________________________________ 

Local e Data 

___________________________________________ 

Assinatura 
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