
Pontão Nós Digitais 

Relatório de Atividades 

Nome do Instrutor: Fernando Padilha Avena

Período (datas de início e fim do período): [01 a 20 de Dezembro] 

Descrição das Atividades na Quinzena: 

- [Atividade 01 – Reunião dos GTs para organização Teia e Forum Paulista. ] 

- [Atividade 02 – Acompanhamento ao Oca-Carapicuiba. ] 

- [Atividade 03 – Acompanhamento ao Casa Brasil Unidade Capão Redondo ] 

- [Atividade 04 – Participação em Oficina de Migração no Ponto de Cultura de Apiai. ] 

Encaminhamentos: 

[Atividade 01 – Ida no dia 1 na reunião dos Gts para organização Teia e Forum Paulista, conversando 
sobre os meios para cadastramento dos participantes e informação do Forum e da Teia Paulista.]

[Atividade 02 – Visita no dia 3 ao Ponto ao Oca-Carapicuiba, para ver os problemas que Paulo estava 
tendo com laptop. Foi possivel resolver e comentar o problema tinha com HD e com Videos no laptop e 
ver e conversar sobre possiveis atividades.] 

[Atividade 03 – Visita no dia 5 para ver como estava a radio depois do apagão que SP passou, foi 
possivel ver que modem da speedy foi trocado, já que havia tinha queimado o outro, e ai foi preciso 
ajustar a conexão e compatilhamento da internet no local, para assim o streaming voltar a funcionar. 
Foi possivel também mexer mais no Rivendell e fazer com que ele se conectar no Jack e tocar. Ficando 
agora entender melhor como gerar o arcervo/biblioteca de audio para uso na programação. ] 

[Atividade 04 – Participação na Oficina realizada em Apiai pelo representante da Macro Litoral, de 
migração do espaço de informatica, lugar que foi montado com linux, mas que por falta de suporte ou 
conhecimento foi migrado para WinXP. Os micros são bem simples/modestos em configuração de 
hardware, mas mesmo assim ficou de bom desempenho o que ficou instalado. Foi possivel abordar a 
ideia de mudança tecnologia e desenvolvimento tecnologica como é feito e como conhecimento é 
criado, e como filosofia do software livre se constroe. Também foi feita a parte tecnica com boa 
pratica, já que muitos ali lidam com micros e ate algumas distro linux com facilidade. O local tambem 
contava com internet ate bem rapida o que possibilitou fazer instalação tranquilamente. ] 
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Viagem 01 

Destino: [São Paulo] 

Período: [01/12/2009] 

Atividade Específica: [ Reunião dos GTs para organização Teia e Forum Paulista. ] 

Custo Total das Passagens: R$ 40,70

Diárias Recebidas: R$ 0,00 

Viagem 02 

Destino: [Sorocaba] 

Período: [05/12/2009] 

Atividade Específica: [Acompanhamento ao Casa Brasil Unidade Capão Redondo. ] 

Custo Total das Passagens: R$ 19,43

Diárias Recebidas: R$ 0,00 

Viagem 03 

Destino: [São Paulo] 

Período: [07 a 11/12/2009] 

Atividade Específica: [Participação em Oficina de Migração no Ponto de Cultura de Apiai. ] 

Custo Total das Passagens: R$ 19,43 (O restantes das passagens o Instrutor da Macro Litoral 
pagou)

Diárias Recebidas: R$ 0,00 
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Viagem 04

Destino: [São Paulo] 

Período: [15 a 19/12/2009] 

Atividade Específica: [ Participação em Oficina de Migração no Ponto de Cultura de Apiai. ] 

Custo Total das Passagens: R$ ???,00

Diárias Recebidas: R$ 0,00 

___________________________________________ 

Local e Data 

___________________________________________ 

Assinatura 
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