
Pontão Nós Digitais
Relatório de Atividades

Nome do Instrutor: Felipe Cabral Novaes

Período: 16 de  Maio à 15 de Junho de 2009.

Descrição das atividades do período:

Para prosseguimento das atividades iniciadas pelo Projeto do Pontão Nós 

Digitais, houve reunião formativa entre instrutores do Pontão das respectivas 

macro-regiões do estado de São Paulo e Coordenação do Projeto. Durante  esta 

reunião, ocorrida nos dias 21 e 22 de Maio, na Teia Casa de Criação, os 

resultados dos trabalhos realizados no período anterios foram apresentados e 

várias novas orientações foram estabelececidas a fim de que melhor pudessem 

ser organizadas as ações do projeto dentro de cada respectiva região (Litoral, 

Capital, Interior, Grande São Paulo e Grande Campinas). 

Seguindo orientações da Coordenação do Pontão de Cultura Nós Digitais, 

representada na pessoa de Daniel Marostegan e Carneiro, transmitidas durante 

este encontro presencial, estabeleceram-se as seguintes tarefas a serem 

executadas para o mês subsequente do cronograma de trabalho:

– Ampliação do mapeamento e da seleção de pontos de cultura da 

Grande São Paulo cujo plano de trabalho contemplasse tarefas 

relacionadas ao uso de Cultura Digital; 

– Agendamento e visitação de pontos de cultura da região da grande 

São Paulo com ênfase na aproximação de contatos e na investigação 

das necessidades relacionadas ao uso de software livre por estes 

pontos;

– Levantamento e definição de locais propensos a sediar formações em 

Redes Livres idealizadas pelo projeto do Pontão Nós Digitais;

– Construção colaborativa dos espaços on line do Pontão Nós Digitais, 

a saber: Site, Wiki e Fórum;

– Elaboração e postagem de notícias e informes das ações do projeto do 

Pontão Nós digitais em espaço on line, a saber: 

http://nosdigitais.teia.org.br;

– Revisão de material descritivo e/ou documentação de software das 

soluções de redes livres elencadas pelo projeto, a saber LTSP e 

Diskless.

Encaminhamentos:

Rua Rui Barbosa, 1950 – Vila Elisabete - São Carlos – SP - 13560-330  -  Fone: 16 3413 7110 
cultura@teia.org.br

http://nosdigitais.teia.org.br/


Sobre as demandas estabelecidas, encaminharam-se as tarefas pelos 
moldes a seguir.

1 - Ampliação do mapeamento e da seleção de pontos de cultura da Grande São 
Paulo cujo plano de trabalho contemplasse tarefas relacionadas ao uso de Cultura 
Digital; 

Foram feitos novos contatos com pontos de cultura a partir da lista já trabalhada. 
Deste novos contatos 

– Ponto de Cultura Chico Mendes – Guarulhos;
– Casa Brasil – Guarulhos;
– Associação Centro de Arte e Cultura Milton Santos - Guarulhos 
– Comunidade Audiovisual – Diadema
– Casa do Hip Hop – Diadema
– OCA - Carapicuíba 

2 - Agendamento e visitação a pontos de cultura da região da grande São Paulo 
com ênfase na aproximação de contatos e na investigação das necessidades 
relacionadas ao uso de software livre por estes pontos;

3 - Levantamento e definição de locais propensos a sediar formações em Redes 
Livres idealizadas pelo projeto do Pontão Nós Digitais;

4 - Construção colaborativa dos espaços on line do Pontão Nós Digitais, a saber: 
Site, Wiki e Fórum;

5 - Elaboração e postagem de notícias e informes das ações do projeto do Pontão 
Nós digitais em espaço on line, a saber: http://nosdigitais.teia.org.br;

6 - Revisão de material descritivo e/ou documentação de software das soluções de 
redes livres elencadas pelo projeto, a saber LTSP e Diskless.

São Paulo, 20 de Junho de 2009
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