
Pontão Nós Digitais
Relatório de Atividades

Nome do Instrutor: Felipe Cabral Novaes
Período (datas de início e fim do período): de 20 de junho à 20 de julho de 2009

Descrição das Atividades na Quinzena:

1. Participação do Fórum Internacional de Software Livre;
2. Continuidade no processo de mapeamento e seleção de pontos de cultura da Grande São 

Paulo cujo plano de trabalho contemplasse tarefas relacionadas ao uso de Cultura Digital; 
3. Agendamento de visita a pontos de cultura da região da grande São Paulo;
4. Visitação de pontos de cultura da região da grande São Paulo;
5. Revisão de documentação de redes exposta nos espaços on line do Pontão Nós Digitais;
6. Produção de artigos para site do Pontão Nós Digitais.

Encaminhamentos:

1. Participação do Fórum Internacional de Software Livre;

Como parte do continuo processo formativo dos instrutores do Pontão Nós Digitais, bem como pela 
reafirmação de valores ligados as discussões de políticas públicas para uso e difusão de software livre, 
convencionou-se – entre os instrutores e coordenação do projeto -  a ida ao 10° Fórum Internacional de 
Software Livre.

O evento ocorreu de 24 à 27 de Julho e houve participação dos instrutores em oficinas, palestras e 
rodas de conversa. Entre os espaços acompanhados estiveram palestra sobre LTSP, palestra sobre 
TCOS, oficina de GIMP, discussões sobre políticas públicas de uso software livre por pontos de cultura, 
entre outras.

2. Continuidade no processo de mapeamento e seleção de pontos de cultura da 
Grande São Paulo cujo plano de trabalho contemplasse tarefas relacionadas ao uso 
de Cultura Digital; 

Aproximadamente 60 (sessenta) pontos de cultura da grande São Paulo foram tomados como ponto 
de partida ao mapeamento e seleção para participação nos projetos do Pontão. Este número 
corresponde ao número de projetos conveniados pelo programa cultura viva até a presente data. Destes, 
cerca de 22 passaram por processo de identificação e contato. Até o presente o mapeamento resultou 
nos seguintes números:

Arujá 1 ponto sem contato válido (não possui email ou telefones válidos)
• Casa da Ecologia

Carapicuíba 1 ponto contactado, mapeado e selecionado:
• OCA – Escola Cultural;

1 ponto contactado que não demonstrou interesse:
• Cineclube diversão e arte

Diadema 2 pontos contactados, mapeados e selecionados por indicação da coordenação de 
pontos de cultura da rede de pontos de cultura de Diadema:

• Comunidade audiovisual – Centro Cultural Serraria
• Casa do Hip Hop

Guararema 1 ponto contactado em fase de aproximação:
• Escola Florestan Fernandes

Guarulhos 1 Casa Brasil Guarulhos:
• Casa Brasil Guarulhos

4 pontos contactados, mapeados e selecionados:
• Ponto de cultura Chico Mendes
• Ponto de cultura Milton Santos
• Ponto de Cultura Jardim Uirapuru
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• Ponto de Cultura Carlos Drummond de Andrade
2 pontos contactados em fase de reestruturação:

• MH2O – Ponto Jurema
• Ponto Cidade Jardim Cumbica

2 pontos desativados:
• Ponto de Cultura Vila Augusta
• Ponto de Cultura AeroVale

4 pontos contactados que não possuem atividades ligadas a cultura digital:
• Ponto de Cultura Amigos do Parque
• Ponto de Cultura CIM – Centro de Integração da Mulher
• Ponto de Cultura Parque CECAP
• Ponto de Cultura Vila São Rafael

Mogi das 
Cruzes

1 ponto sem contato válido:
• Toque na CUCA

Osasco 1 ponto contactado - em fase de reformulação interna de projeto:
• U.A.P.O – União dos Aposentados e Pensionistas de Osasco

Poá 1 ponto contactado  - em fase de aproximação:
• Ponto de Cultura Memórias do Olhar

3. Agendamento de visita a pontos de cultura da região da grande São Paulo;
4. Visitação de pontos de cultura da região da grande São Paulo;

• Visitação da Rede de Pontos de Cultura de Diadema (07/07/09)

• Visitação do Ponto de Cultura Lado Leste Cultural (15/07/09 e 17/07/09)

• Visitação do Ponto de Cultura Carlos Drummond de Andrade (21/07/09)

5. Revisão de documentação de redes exposta nos espaços on line do Pontão Nós 
Digitais;

No intento de melhor qualificar a documentação de soluções de redes livres exposta na wiki do 
projeto, a documentação sobre o modelo “Diskless” foi testado e revisado. Alguns pontos foram 
melhorados e wikificados e outros ainda carecem de modificação e adaptação. Algumas peculiaridades 
relativas a essas modificações foram postadas na página “discussão”, do artigo “Diskless”.

6. Produção de artigos para site do Pontão Nós Digitais.
• Produção de 17 artigos (verbetes) para a seção “links” do site 

http://nosdigitais.teia.org.br/index.php?
option=com_content&view=category&id=5&Itemid=13

São Carlos, 24 de Julho de 2009
_____________________________________________

Local e Data

___________________________________________
Assinatura 
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