
  

RELATÓRIO DE OFICINA

Local:  Ponto de Cultura de Pilar do Sul.
Data: de 13 à 15 de Novembro das 10:00 às 19:00
Nº de Participantes:  
Instrutor responsável: Fernando Padilha Avena                Macro: CapitalSP
Monitor: 

PLANEJAMENTO INICIAL
DIA DESCRIÇÃO

13/11/09 • Apresentação da Oficina 
• Apresentação dos Presentes 
• Montagem do Espaço para realização de atividade

14/11/09 • Configurar uma rede manualmente
• Fazer compartilhamento de rede, regra nat do iptables
• Discussão sobre Rede e Streaming
• Teste e realização de Streaming na Praça onde se realiza o Evento.

15/11/09 • Tirando duvidas quando a rede e que foi feito/falado.
• Acertando de ir Pontos que participaram a ajudar na estrutura de 

redes local do Pontos.

DESCRIÇÃO DA OFICINA
• 1º Dia – Foi feita a apresentação do projeto, conversado com pontos que estavam 

presente e recebendo pessoal de SP que chegava. Foi feita e mostrada algumas 
alternativas de rede ou de uso de computadores em rede. Compartilhamento de 
impressora em rede. E montagem de lab na praça mais a tarde e fazendo dali toda a 
rede sem-fio que estava travada.

• 2º Dia – De manhã no Ponto foi feita uma rede manual e depois com dhcp-server e 
regra de nat para compartilhar. A tarde fomos para praça onde ficamos ate de noite, 
fazendo o streaming de áudio e vídeo..

• 3º Dia – No ultimo dia, que era domingo, foi feita a considerações finais, pegado o 
contato para realizar atividades na localidades do pontos e tirado as duvidas e retorno 
de todos para suas cidades.

AVALIAÇÃO DA OFICINA
Em resumo foi muito bom, se criou um ambiente muito bom na praça, um laboratório on-

line no meio da praça da cidade, que deve ter sido inédito no local. Ideias e conceitos 
técnicos foram passados e pessoal viu como possível trabalhar e quer trabalhar com 
Software Livre e redes Livres.

______________________
Nome: Fernando Padilha Avena
Macro Região Capital São Paulo

15/11/09 data do relatório
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