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Roteiro para Utilização dos Recursos do Auditório Fernão 

1)- O Controle remoto da Cortina de ar está na gaveta esquerda do balcão no saguão de entrada. 

2)- Os interruptores de iluminação do auditório estão na parede do lado esquerdo do Palco. 

4)- As chaves que ligam a iluminação do saguão estão atrás da porta do palco, e são as duas 

chaves da esquerda, que devem ser giradas para o lado esquerdo para a posição "M". 

5)- A Chave Geral do Palco está próxima ao piso do lado esquerdo do palco, próximo à bancada. 

Quando ligada os receptores dos microfones devem se iluminar. 

6)- Ligue as caixas acústicas do palco em um pequeno interruptor na parte traseira das mesmas. 

7)- Ligue o monitor de vídeo do palco pressionando a parte inferior direita do gabinete. 

8)- O controle remoto do ar condicionado da plateia fica na terceira gaveta do gaveteiro atrás do 

palco. 

9)- O controle remoto do projetor fica na terceira gaveta do gaveteiro atrás do palco. 

10)- Verificar se o cabo VGA do projetor está bem conectado com o laptop da tribuna, e 

propriamente conectado na tomada VGA próxima ao subwoofer do lado esquerdo do palco. Não 

se esqueça de ativar a saída VGA do computador pressionando a Tecla [WINDOWS] + P. 

11)- Verifique no início do dia o estado das pilhas dos microfones, que devem indicar carga 

completa. Substitua as pilhas se houver qualquer outra indicação. O carregador de pilhas fica sob a 

bancada do palco. Os microfones ficam na primeira gaveta do gaveteiro atrás do palco. 

 

IMPORTANTE: 

Para desligar siga a ordem inversa. 

 

CheckList para Utilização dos Auditórios 

 Ligar a cortina de ar; 

 Acender as luzes da platéia; 
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 Acender as luzes de circulação; 

 Acender as luzes do saguão de entrada; 

 Ligar a Chave Geral do Palco; 

 Ligar as caixas acústicas do palco; 

 Ligar o monitor de vídeo do palco; 

 Ligar o ar condicionado da plateia; 

 Ligar o projetor pelo controle remoto; 

 Ligar o computador da tribuna no cabo VGA; 

 Verificar as pilhas dos microfones. 
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