
Pontão Nós Digitais 

Relatório de Atividades 

Nome do Instrutor: Fernando Padilha Avena

Período (datas de início e fim do período): [05 a 30 de Novembro ] 

Descrição das Atividades na Quinzena: 

- [Atividade 01 – Oficina de Migração em Barra do Turvo. ] 

- [Atividade 02 – Visita e Estruturação de Projeto de Cidade Digital no Alto da Vera Cruz – Belo 
Horizonte - MG. ] 

- [Atividade 03 – Visita ao Ponto PRODARTE em Santa Rita de Sapucai. ]

- [Atividade 04 – Participação em Reunião na Casa dos Meninos. ] 

- [Atividade 05 – Oficina de Redes e Streaming em Pilar do Sul. ] 

- [Atividade 06 – Participando na Cobertura do 3 Encontro de Cultura Popular. ] 

- [Atividade 07 – 8° Oficina para Inclusão Digital – Belo Horizonte - MG. ] 

- [Atividade 08 – São Carlos – Reunião Mensal. ]

Encaminhamentos: 

[ Atividade 01 – Oficina realizada pelo instrututor da macro litoral, com presença dos instrutures da 
macro grande sp e capital-sp, foi possivel colaborar na migração dos micros da Escola Municipal de 
Barra do Turvo para Debian Linux, conversar sobre a rede do local, instalar programas para uso do dia 
a dia e para fins educacionais. Além de possibilitar possiveis atividades que formação na regiaão, em 
conjunto com outros municipios, como Apiai ou com grupos de Agro-Ecologia/Economia Solidaria. ] 

[ Atividade 02 – Visita ao Ponto NUC que fica no Alto da Vera Cruz – Belo Horizonte – MG, visitando o 
bairro, vendo sua geografia e areas habitadas do lugar e onde possivel instalar a rede de uma Cidade 
Digital no local. Foi conversa que tomou todo o dia mas foi possivel encaminhar o projeto que logo será 
apresentado. ] 

[Atividade 03 – Visita ao Ponto PRODARTE-MG, ponto voltado ao Áudio, Musica, um ótimo ponto de 
musica e usando tudo com Linux, gravando varios projetos no Ardour e bem grandes e complicados, 
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tudo com P4 com uma Audiophile placa de dois canais . Micros da epoca do Kit Multimedia, mas estão 
em perfeito uso. Foi feita uma adequação do arquivos pessoais para /home de outra partição, 
formatamos e instalamos um UbuntuStudio 8.04, já que estava usando UbuntuStudio 7.04, usando 
junto dois monitores com Xinerama, mas mal relulados, Ubuntu novo e novo drive da Nvidia ficou 
muito melhor, a confusão que tinha de subir audio on-board e audio-offboard foi resolvido. Trocamos 
ate bateria de litio, para assim manter a info na BIOS. Quanto a rede não foi possivel fazer muito, pois 
eles tentaram usar o velox, que usa autenticação que nem speedy de sp, mas não funcionou no linux 
com eles, ou velox não pega onde estão, pois o modem não acendia a luz do DSL. Vão assinar internet 
via radio, mas isso fica para ano que vem. Nem Gesac os caras tem. Mais um ponto com muita coisas 
produzida e sem como divulgar. e professor de violão do ponto ate sabe como net é importante para 
eles divulgar e ate fazer contato. ]

[Atividade 04 – Ida a Ponto para configurar placa de video, projetor e audio para transmissão via web 
do Seminario sobre as atividades e projetos na Casa do Meninos, onde foi possivel saber das possiveis 
dificuldades de implementar que tenham com sistema de transparencia e participação popular e de 
Geo-referenciamento .  ]

[Atividade 05 – Realização da Oficina de Redes e Streaming em Pilar do Sul, com participação de 
Instrutores da Macro Grande São Paulo, com pessoal de Casa Brasil Guarulhos, Ponto de Leitura de Itu 
e Ponto de Cultura de Alagoa-MG, onde foi possivel mostrar configurar a rede manualmente e via 
dhc -server, conversar sobre possibilidades de uso de LTSP na lan-house do Ponto de Alagoa-MG . ] ṕ

[Atividade 06 – Participando na Cobertura do 3 Encontro de Cultura Popular realizando registros de 
Audio com Ardour e realizando streaming com Darkice/Darksnow de todo o evento. ]

[Atividade 07 – Participação na 8° Oficina para Inclusão Digital – Belo Horizonte – MG, e na reunião 
dos Pontões de Cultura Digital que realizou no mesmo lugar, realizando contatos para colaborar nos 
trabalhos realizado pelo pontão e em conjunto com outros Pontões. ] 

[Atividade 08 – Realização da reunião e avaliação dos trabalhos realizados. ] 

Viagem 01 

Destino: [Barra do Turvo] 

Período: [06 a 08/11/2009] 

Atividade Específica: [ Oficina de Migração em Barra do Turvo. ]

Custo Total das Passagens: R$ 14,53 ( Instrutor da Macro Litoral pagou minha passagem, deve ser 
reembolsado ele. Valor de Refere a passagem de Barra do Turvo a Registro para ir para BH. )

Diárias Recebidas: R$ 0,00

Viagem 02 
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Destino: [Belo Horizonte – MG – Alto da Vera Cruz] 

Período: [09/11/2009] 

Atividade Específica: [Visita e Estruturação de Projeto de Cidade Digital no Alto da Vera Cruz – Belo 
Horizonte – MG. ]

Custo Total das Passagens: R$ 14,53 ( Passagens ate BH e de Volta via BH para Santa Rita do 
Sapucai – Ponto Nuc reembolsou )

Diárias Recebidas: R$ 0,00 

Viagem 03

Destino: [Santa Rita do Sapucai] 

Período: [09 a 11/11/2009] 

Atividade Específica: [ Visita ao Ponto PRODARTE em Santa Rita de Sapucai. ] 

Custo Total das Passagens: R$ 32,84 ( Saida de Santa Rita do Sapucai para SP-Capital )

Diárias Recebidas: R$ 0,00  

Viagem 04

Destino: [Pilar do Sul] 

Período: [12 a 15/11/2009] 

Atividade Específica: [ Atividade 05 – Oficina de Redes e Streaming em Pilar do Sul. ] 

Custo Total das Passagens: R$ 19,43 ( Saida de SP-Capital para Sorocaba-Piar do Sul )

Diárias Recebidas: R$ 0,00

___________________________________________ 

Local e Data 

___________________________________________ 

Assinatura 
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