
Pontão Nós Digitais 

Relatório de Atividades 

Nome do Instrutor: Fernando Padilha Avena

Período (datas de início e fim do período): 25/07 a 29/08

Descrição das Atividades na Quinzena: 

- [Atividade 01 – Ida ao Evento para o lançamento do Fórum da Cultura Digital Brasileira ] 

- [Atividade 02 – Participação na Pre-Conferencia Paulista de Comunicação ] 

- [Atividade 03 – Visita a Revista Viração ]  

- [Atividade 04 –  Ida ao Evento do Blender Day - Campinas ]  

- [Atividade 05 –  Oficina no Capão Redondo ]  

- [Atividade 06 – Visita ao Ponto Casa do Meninos ] 

- [Atividade 07 – Reunião Mensal Nós Digitais ] 

Encaminhamentos: 

[ Atividade 1 –  Acompanhamos o Lançamento do Forum da Cultura Digital em SP, onde o responsavel 
pela macro-capitals-p e pela macro-grande-sp estava. Foi possivel fazer contato com pessoal do .gov e 
sociedade civil que estão tocando o debate da Cultura Digital. ] 

[ Atividade 2 – Evento preparatorio para conferencia de Comunição, onde vai se discutir os caminhos 
para a Comunicação. Foi possivel encontrar pessoas de pontos, pontões e grupos/pessoas que tem já 
um trabalho mas vão mandar projeto para ponto de Cultura. Foi assim iniciado um contato com estas 
novas possibilidades.]

[ Atividade 3 – Visita a revista Viração de SP, que fica junto com ponto Audiovisualistas e que parece 
esta iniciando algo com Linux, foi possivel ver que esta bem no inicio do uso mesmo, sendo assim feito 
o contato e ver como sera feito atividades em conjunto. Já que mesmo estão bem no centro de SP. ]

[ Atividade 4 – Ida a Campinas para ver a atividade de Blender Day realizada dentro da Casa de 
Cultura Tainã, um evento no final de alto nivel, muito rapido e mostrando as varias possibilidades da 
ferramenta. ]
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[Atividade 05 –  Realização da Oficina de Redes e Software Livre em Capão Redondo, teve alguns 
problemas durante a atividade, mas foi posssivel passar tudo que tinha que passar de conteudo, 
pessoal conhecer o pontão e sua plataforma web e fazer o convite para participar do Festival Contato e 
Forum que vai acontecer em conjunto com Festival. ]  

[Atividade 06 –  Visita ao ponto de Cultura Casa dos Meninos, onde foi possivel conhecer suas ideias e 
mudanças realizadas na entidade, e que buscam de trabalho a se realizar e que realizam. O convite 
esta aberto para contato e realizar um trabalho em conjunto. ]

[ Atividade 7 – Reunião Mensal da equipe do Pontão Nós Digitais ] 

___________________________________________ 

Local e Data 

___________________________________________ 

Assinatura 
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