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ORIENTAÇÕES para o dia 9 de novembro - Unifesp Silva Jardim 

 

        Aos responsáveis pelas atividades solicitamos que encaminhem as questões a seguir: 

1) Indicar um responsável para chegar ao local às 8 horas, a fim de receber as orientações gerais sobre o 

funcionamento das atividades, preenchimento de relatório e lista de presença; 

2) Indicar entre os participantes de cada atividade um responsável pelo registro fotográfico e em vídeo 

para publicação na página do evento. O material produzido deve ser encaminhado para o e-mail: 

forumsocial.bs@gmail.com  

3) Registrar a atividade por meio de fotos e vídeo de até cinco minutos, façam transmissões ao vivo (live) 

e marquem o #ForumSocialBaixadaSantista 

4) Durante a atividade, passem a lista de presença para os participantes; 

5) Trazer os banners do seu movimento e/ou entidade para colocar na porta; 

6) A organização já fez a identificação das salas com o tema para afixar nas portas; 

7) Indicar uma pessoa responsável para recolher o lixo da sala, após a atividade, uma vez que os 

funcionários da Unifesp só estarão em serviço até às 13 horas; 

8) Todas as salas têm computador, projetor e som. Quem precisar usar alguma mídia (para exibição de 

documentário) deve levar o pendrive e testar antes do início, para evitar problemas; 

9) Atenção, quem for exibir documentários ou filmes, é necessário que a mídia seja salva em programas 

até 2003. Se estiver salvo em  anos superiores NÃO SERÁ LIDO pelos equipamentos da Unifesp; 

10) Slides em .PPT ou PPTX devem ter cópia em PDF, pois às vezes na Unifesp a versão dos pacotes 

LibreOffice e OpenOffice não funcionam. PDF é sempre a melhor opção. 

11)  Na Unifesp não há instalado o pacote MSOffice; 

12) Não haverá pessoal de informática da UNIFESP à disposição 100% para todos. O suporte não funciona 

no sábado; 

13) Tragam, tesoura, fitas adesivas, papel, pendrive e outros materiais de consumo; 

14) O Windows media player funciona nos computadores da Unifesp; 

15) O estacionamento NÃO PODERÁ ser utilizado pelos participantes do II FSBS 

Página: http://www.forumsocialbs.org 

E-mail: forumsocial.bs@gmail.com 

 

 

Telefones da organização:  Cidinha Santos (13) 99761 3779  | Elis Granado: (13) 98200 7847 

Nadir Brito: (13) 99168 9513 | Célio Nori: (13) 98124 1705 | Jeffer Castelo Branco: (13) 98817 2440 
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