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apresentação

overview

Fórum Internacional Software Livre
10 anos (fisl)
Considerado o maior encontro de comunidades de
software livre da América Latina e um dos maiores
do mundo, o fisl sempre foi, em todas as edições, um
grande ponto de encontro físico daqueles que anual e
cotidianamente se encontram na Rede para trabalhar,
compartilhar conhecimentos e ideais.
Na edição em que completou 10 anos, foram 8.232
participantes, entre estudantes, empresários, gestores
públicos, acadêmicos e profissionais que defendem a
liberdade do conhecimento em diferentes áreas. Pela
primeira vez, o fisl recebeu participantes de todos os
estados brasileiros e de 27 países, assim como a visita
do presidente do Brasil.
Além do recorde de público, o fisl10 foi marcado
pela participação recorde de mais de 50 grupos de usuários, 134 caravanas e por novidades na programação,
como o I Festival Internacional de Robótica, os eventos
descentralizados, realizados em espaços culturais noturnos de Porto Alegre, o Festival de Cultura Livre e as
sessões conectadas, em que os participantes tiveram a
oportunidade de aprender na prática, usando seus próprios computadores.
A reedição da Mostra de Soluções e Negócios Livres, da Arena de Programação e do Workshop sobre
Software Livre, confirma o sucesso das atividades promovidas durante o fisl. No total, foram realizadas 354
atividades, entre palestras, oficinas, workshops e sessões conectadas.

International Free Software Forum
10 years (fisl)
Considered the largest gathering for free
software communities in Latin America, and
one of the largest in the world, each edition
of fisl is a huge physical meeting point for
those who connect on an annual and daily
basis via the Net in order to work, share expertise and ideas.
In its 10th edition, the event attracted
8,232 participants, including students,
business people, public managers, academics and professionals who defend the freedom of knowledge in diﬀerent areas. For
the first time, fisl hosted representatives
from each of the country’s states and 27
other countries, along with a visit from the
Brazil’s president.
In addition to a huge public turnout, fisl10
was noted for the record participation of more
than 50 user groups and 134 envoys, as well
as new features in programming, such as the
1st International Robotics Festival; decentralized events, held in cultural nightspots around
Porto Alegre; the Free Culture Festival; and
connected sessions, in which participants had
the opportunity for practical learning, using
their own computers.
The new editions of the Free Solutions and
Business Show, the Programming Arena and
Free Software Workshop, confirm the success
of activities promoted during fisl. In all, 354
activities took place, including lectures, seminars, workshops and connected sessions.

fisl10 reuniu mais de 8,2 mil pessoas | fisl10 gathered more than 8,200 people
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O crescimento do evento
Growth of the event

participantes | participants
1.000

2.000

3.000
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7.000

8.000

9.000

10.000

2000
2001

29 a 31 de maio | May 29 to 31 (UFRGS – Porto Alegre – Brasil)

2 a 4 de maio | May 2 to 4 (PUCRS – Porto Alegre – Brasil)

2.100
2.000
2.900
4.200

2004

1 a 4 de junho | June 1 to 4 (PUCRS – Porto Alegre – Brasil)

19 a 22 de abril | April 19 to 22 (FIERGS – Porto Alegre – Brasil)

4.800
4.800
5.300
5.300

2008

12 a 14 de abril | April 12 to 14 (FIERGS – Porto Alegre – Brasil)

17 a 19 de abril | April 17 to 19 (PUCRS – Porto Alegre – Brasil)

2009

2007

2 a 5 de junho | June 2 to 5 (PUCRS – Porto Alegre – Brasil)

2005

5 a 7 de junho | June 5 to 7 (PUCRS – Porto Alegre – Brasil)

2006

2003

4 e 5 de maio | May 4 and 5 (UFRGS – Porto Alegre – Brasil)

2002

ano | year

0

24 a 27 de junho | June 24 to 27 (PUCRS – Porto Alegre – Brasil)

7.400
8.200
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personalidades

key figures
A décima edição do fisl reuniu milhares de pessoas
que contribuem para o desenvolvimento do software livre e defendem a liberdade do conhecimento, entre elas
o sueco Peter Sunde, um dos cofundadores do site The
Pirate Bay e um dos palestrantes mais esperados.
O fisl10 também recebeu a visita do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Após passar pelo que chamou de
“um corredor polonês”, quando visitou a exposição e a
área destinada aos grupos de usuários, em que distribuiu autógrafos, abraços e pousou para fotos, Lula falou para um grupo de aproximadamente 300 pessoas,
num dos auditórios do evento. Esta foi a primeira vez
que um presidente da República esteve no fisl.

The tenth edition of fisl united thousands of people who contribute to the development of free software and defend the freedom of knowledge. One such person was
Swede Peter Sunde, co-founder of the site
The Pirate Bay and one of the most anticipated speakers.
President Luiz Inácio Lula de Silva also
paid a visit to fisl10. After passing through
what he called “a Polish corridor”, when visiting the exhibition and the area reserved
for user groups – where he gave out autographs, hugs and posed for photos –, Lula
spoke to a group of approximately 300 people in one of the event’s auditoriums. This
was the first time that a president of the
Republic had been present at fisl.

Cerimônia de
abertura oficial
do fisl10
Oﬃcial fisl10
opening
ceremony

José Fogaça, prefeito de Porto Alegre,
Dilma Rousseﬀ,
ministra-chefe da
Casa Civil, presidente Lula, Irmão Joaquim Clotet, reitor
da PUCRS, e Marcelo
Branco, coordenador geral da ASL
José Fogaça, Mayor
of Porto Alegre;
Dilma Rousseﬀ,
Minister of the State
Department; President Lula; Joaquim
Clotet, President of
PUCRS; and Marcelo
Branco, ASL General Coordinator
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Luiz Inácio Lula da Silva
President of Brazil
“The issue and decision for free software has prevailed in our country. We
had to choose: either we’d go to the
kitchen to prepare the dish we want to
eat, with the seasoning we want to put
in and give it our own Brazilian flavor, or
we’d have to eat what Microsoft wants
to sell us. Simply put, the idea of freedom prevailed.”

Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente do Brasil
“Prevaleceu no nosso país a questão e a decisão
do software livre. Nós tínhamos que escolher: ou íamos para a cozinha preparar o prato que queríamos
comer, com os temperos que queríamos colocar e
dar um gosto brasileiro na comida, ou iríamos comer
aquilo que a Microsoft queria vender para a gente.
Prevaleceu, simplesmente, a ideia da liberdade”.

Presidente
com os
participantes
do Fórum
President
with Forum
participants
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personalidades

key figures

Jon “maddog” Hall
Diretor-executivo da Linux International
“O fisl10 em Porto Alegre, Brasil, foi o melhor de
todos os tempos por muitos motivos. Durante muito tempo, eu me impressionei com a forma como
os organizadores do fisl (a maioria, se não forem
todos voluntários) têm reunido o governo, a indústria e a comunidade num evento cada vez maior e
mais complexo. Este ano, no décimo aniversário do
fisl, o evento foi maior e melhor do que nunca, com
muitas palestras simultâneas, muitos palestrantes
internacionais, bem como brasileiros, e um bom
número de estandes governamentais, industriais e
comunitários”.

Jon “maddog” Hall

Peter Sunde
Co-fundador do The Pirate Bay
O fisl10 aconteceu em um momento em que diversos países vinham discutindo o controle da liberdade de acesso e de uso da Internet. Nesse cenário,
o fisl trouxe a Porto Alegre o sueco Peter Sunde, um
dos cofundadores do site The Pirate Bay. Em suas
palestras e nos debates que participou, Sunde defendeu a liberdade na Internet. “O público já decidiu
que não deseja pagar nada pelo conteúdo (…) Não
adianta, as pessoas não vão parar de baixar. Querer
ser contra esse fato é como querer ilegalizar a cor
azul. Por mais que se apague, sempre vai haver algo
azul em algum lugar”.

Jon “maddog” Hall
Executive Director of Linux International
“fisl10 in Porto Alegre, Brazil, was the
best one so far, for a lot of reasons. I have
been impressed for a long time with the
way fisl organizers (the majority, if not
all, being volunteers) manage to unite
the government, industry and community in an event that is continuously larger
and more complex. This year, at the tenth fisl anniversary, the event was bigger
and better than ever, with many simultaneous lectures, many international as
well as Brazilian speakers, and a good
number of governmental, industrial and
community stands.

Peter Sunde

Peter Sunde
Co-founder of The Pirate Bay
fisl10 took place at a moment in which a number of countries were discussing
the control of free access to and use of the
Internet. With this topic in mind, fisl invited Peter Sunde, co-founder of the site The
Pirate Bay, to the event in Porto Alegre. In
the lectures and the debates he took part
in, Sunde defended freedom regarding the
Internet. “The public have already decided
that they don’t want to pay for content (...)
There is nothing anyone can do, people
are not going to stop downloading. Being
against this fact is like wanting to prohibit
the color blue. As much as you try stamping it out, there is always going to be something blue somewhere”.
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Richard Stallman
Founder of the Free Software Movement
“A proprietary program is a program
that is not free; it is a program that strips
away the user’s freedom. This is unfair
and should not exist. Our objective is to
try make sure it doesn’t exist. All software should be free so that users can also
be free. We’ve made a lot of progress
since I launched the Free Software Movement, 25 years ago. But we still have a
long way to go (...) Not only in developing
more free programs, which is essential,
but even more important is educating
people to appreciate their own freedom,
to understand this concept, because those who don’t appreciate their freedom,
can lose it quite easily”.

Richard Stallman
Fundador do Movimento Software Livre
“Um programa proprietário é um programa que
não é livre, que priva a liberdade dos usuários. Isso
é injusto e não deveria existir. Nosso objetivo é que
não exista. Todo o software deve ser livre para que os
usuários também sejam livres. Temos tido muito progresso desde que lancei o Movimento Software Livre,
há 25 anos. Mas temos um longo caminho a percorrer
(…) Não só desenvolver mais programas livres, isso é
essencial, mas o mais essencial é educar as pessoas
para valorizar a sua própria liberdade, para compreender esse assunto, porque quem não valoriza a sua
liberdade pode abandoná-la facilmente”.

Stallman entrou na dança
Stallman getting into the rhythm
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comitê de programa

program committee

Um mundo livre a ser explorado
O fisl é um dos principais fóruns de discussão técnica,
política e social sobre software livre no Brasil e no mundo, com atividades relacionadas às mais diversas áreas,
como segurança, educação, economia, política, cultura,
tecnologia, etc. O fisl proporciona uma ampla discussão
sobre os diferentes aspectos ligados ao uso do software
livre, por meio de palestras, workshops e oficinas com
grandes nomes nacionais e internacionais. Nesta edição,
as atividades foram divididas em 35 trilhas, totalizando
354 palestras e 327 palestrantes.

Ginga – TV Digital
O comitê de programa do fisl10 inovou também
ao trazer para o Fórum oficinas práticas sobre o Ginga – software responsável pela interatividade no Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD). As oficinas foram promovidas pela Comunidade Ginga e realizada
pela PUC-Rio, Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e
Dataprev. O Ginga também recebeu uma trilha específica na programação do fisl, com palestras e fórum
sobre o software em si, TV Digital, ferramentas e tecnologias utilizadas no SBTVD.

Sergio Amadeu, sociólogo e ativista do software livre
Sergio Amadeu, sociologist and free software activist

A free world to be explored
fisl is one of the leading technical, political and social discussion forums on free software in Brazil and the world, with activities
related to the most diverse areas: security,
education, economy, politics, culture, technology, among others. fisl provides the opportunity for a broad discussion on diverse
aspects linked to the use of free software,
through lectures, workshops and seminars,
including the participation of key national
and international figures. At this edition,
activities were divided into 35 themes, totaling 354 lectures and 327 speakers.

Ginga – Digital TV
The fisl program committee took another step in the right direction by organizing
practical workshops on Ginga - the software
responsible for interactivity in the Sistema
Brasileiro de TV Digital – SBTVD (Brazilian
Digital TV System). The workshops were
promoted by the Ginga Community and organized by PUC-Rio, the Federal University
of Paraíba (UFPB) and Dataprev. Ginga was
also a specific theme in fisl programming,
with lectures and a forum about the actual
software, Digital TV, as well as tools and technologies used in SBTVD.

Eduardo Maçan, engenheiro de
computação e entusiasta do
software livre | Eduardo Maçan,
computing engineer and free
software enthusiast
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Mais de 350 palestras foram realizadas no fisl10 | More than 350 lectures were presented at fisl10

Jim McQuillan, fundador do LTSP
Jim McQuillan, founder of LTSP

Scott Balneaves, hacker LTSP

Michael Tiemann, presidente da Open Source Initiative | Michael Tiemann, president of the Open Source Initiative
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palestrantes

speakers
O jovem Pau Garcia-Milà, de Barcelona, trouxe ao
fisl o eyeOS – sistema operacional livre baseado em
computação na nuvem.
Chris Hofmann, da Mozilla Foundation e Corporation, apresentou alguns dados sobre o Firefox –
uma das aplicações livres mais usadas por usuários
domésticos.

Pau Garcia-Milà, criador do eyeOS
Pau Garcia-Milà, creator of eyeOS

Chris Hofmann, da Fundação Mozilla
Chris Hofmann, from the Mozilla Foundation

Antonio Terceiro e Vicente Aguiar, da Cooperati-

Pau Garcia-Milá, from Barcelona, brought eyeOs to fisl, a free operation system
based on cloud computing.
Chris Hofmann, from Mozilla Foundation and Corporation, presented a few details on Firefox – one of the most popular
free applications used by domestic users.
Antonio Terceiro and Vicente Aguiar,
from Cooperativa de Tecnologias Livres –
Colivre (Free Technologies Cooperative),
presented Noosfero, a type of free software for social networks. One of the cases
presented by them was the Projeto Software Livre Brasil (www.softwarelivre.org)
social network.
Spain’s national deputy for Barcelona,
Lourdes Muñoz Santamaría, defended the
use of free technology in order to guarantee democracy within all sectors of society. Alongside Juantomás Garcia, a Hispalinux representative, and federal deputy
member of the Science, Technology and
Informatics Commission of the Chamber
of Deputies, Paulo Teixeira, Lourdes highlighted the advances made in Spain’s Free
Software culture.
The Painel Fronteira Eletrônica (Electronic Frontier Panel) debated topics such
as freedom of the Net, intellectual property protection and the battle between
the use of proprietary and free software.
Debate participants included sociologist
Sergio Amadeu, Electronic Frontier Foundation team technologist, Seth Schoen,
The Pirate Bay co-founder, Peter Sunde,
Elizabeth Stark, from Yale University, and
Jacob Appelbaum, from Tor Project.

va de Tecnologias Livres (Colivre), apresentaram o
Noosfero, um software livre para redes sociais. Um
dos casos apresentados por eles foi a rede social do
Projeto Software Livre Brasil (www.softwarelivre.org).
A deputada nacional da Espanha por Barcelona,
Lourdes Muñoz Santamaría, defendeu o uso das tecnologias livres para a garantia da democracia em todos os setores da sociedade. Ao lado de Juantomás
Garcia, representante do Open movilforum, e do
deputado federal membro da Comissão de Ciência,
Tecnologia e Informática da Câmara dos Deputados,
Paulo Teixeira, Lourdes destacou os avanços da cultura do Software Livre na Espanha.

Lourdes Muñoz, deputada espanhola
Lourdes Muñoz, Spanish Deputy

12

Relatorio_final.indd 12

08/09/2009 15:10:11

O “Painel Fronteira Eletrônica” colocou em debate temas, como a liberdade na Rede, proteção
da propriedade intelectual e o embate entre o uso
de software livre e proprietário. Entre os participantes do debate, o sociólogo Sergio Amadeu, o tecnologista do time da Eletronic Frontier Fundation,
Seth Schoen, o cofundador do site The Pirate Bay,
Peter Sunde, Elizabeth Stark, Yale University, e Jacob Appelbaum, do Projeto Tor.
Painel Fronteira Eletrônica
Electronic Frontier Panel

Fabio Kon, professor da USP
Fabio Kon, professor at São Paulo University

Elizabeth Stark, da Universidade de Yale e integrante
do Free Culture
Elizabeth Stark, from Yale University and a member
of Free Culture

Bdale Garbee, o vovô do Debian
Bdale Garbee, Debian’s grandfather

Marcos Mazoni, presidente do SERPRO
Marcos Mazoni, president of SERPRO

Mark Surman, da Fundação Mozilla
Mark Surman, from the Mozilla Foundation

Vicente Aguiar, da Colivre
Vicente Aguiar, from Colivre
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as tribos do fisl

the fisl tribes

No coração do Fórum, grupos
de usuários (GUs) e integrantes da
comunidade software livre
As diferentes “tribos” do software livre têm um encontro marcado anualmente durante o fisl. Nesta edição, a participação dos Grupos de Usuários foi maior
do que nos anos anteriores – o fisl contou com 52 GUs
das mais variadas linguagens de programação, tecnologias e sistemas operacionais, vindos de 11 estados
brasileiros e de outros cinco países (Uruguai, Argentina,
México, Nicarágua e Venezuela). Além disso, foram realizados 35 eventos comunitários, com conferências e
encontros de entidades, projetos e comunidades.

Caravanas
O número de caravanas inscritas no evento foi superior ao registrado em anos anteriores. Ao todo, foram
134 caravanas, provenientes de 14 estados brasileiros
e também de países vizinhos. A maior caravana foi a
de Santa Maria (RS), com 71 integrantes, e a mais distante veio de Manaus (AM), com 9 integrantes. A maior
caravana internacional foi a Taguato Libre, do Paraguai,
com 23 participantes.

At the heart of the Forum, user
groups and members of the free
software community
Diﬀerent free software “tribes” have an
annual scheduled meeting during fisl. At
this edition, the participation of User Groups
was larger than that of previous years. fisl
hosted 52 UGs from the most diverse programming languages, technologies and
operational systems, visiting from 11 Brazilian states and 5 other countries, including
Uruguay, Argentina, Mexico, Nicaragua and
Venezuela. Furthermore, 35 communitarian
events were held, with conferences as well
as entity, project and community meetings.

Envoys
The number of envoys registered at the
event was much higher that that recorded
in previous years. In all, there were 134 envoys from 14 Brazilian states and neighboring countries. The largest envoy was from
Santa Maria (RS), with 71 members, and
the most distant was from Manaus (AM),
with 9 members. The largest international
envoy was Taguato Libre, from Paraguay,
with 23 participants.

Lula visitou os Grupos de Usuários
Lula visited the User Groups

Área dos Grupos
de Usuários
User Group area
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O fisl tem espaço
para todos que
defendem a liberdade
do conhecimento
There is enough
space for everyone
defending the freedom
of knowledge at fisl
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festival de cultura livre

free culture festival

Hackers, artistas e produtores
culturais encontraram-se no fisl
Uma atmosfera onde se respirou cultura. Assim foi
a décima edição do fisl, com a realização do Festival
de Cultura Livre. Na programação, oficinas e minicursos sobre manipulação de áudio, vídeo e imagens, bem
como uma desconferência. Além do espaço de palestras e troca de experiências, o Festival de Cultura Livre trouxe algumas novidades para o fisl10, como as
apresentações artísticas dentro do espaço do evento,
com atrações musicais e performances de grupos de
dança e capoeira (até Richard Stallman caiu na dança); o roteiro de bares e restaurantes conveniados; e
os eventos descentralizados, realizados em tradicionais
espaços culturais noturnos de Porto Alegre.

MPB

Baixar (MPB), que também teve apoio do Ministério da
Cultura e da Prefeitura de Porto Alegre. O MPB trouxe
para o debate, no fisl10, o cantor e compositor carioca
Leoni, o rapper e poeta de Brasília GOG e o músico gaúcho Richard Serraria, além de muitos outros músicos
e profissionais para discutir sobre as novas formas de
comercialização e distribuição de conteúdo cultural na
Internet e os impactos da rede mundial de computado-

Grupo de dança Hackers
Hackers dance group

An atmosphere alive with culture. That
is how to best describe fisl, thanks to the
Free Culture Festival. The program included workshops and mini-courses on audio,
video and image manipulation, as well as
an unconference. Besides the lecture and
experience exchange area, the Free Culture Festival presented a few new features at
fisl10, such as artistic presentations within
the event center, with musical attractions
and dance group performances, including
capoeira (with even Richard Stallman having a go); a range of associated bars
and restaurants; along with decentralized
events, held in Porto Alegre’s traditional
cultural nightspots.

MPB

O fisl apoiou, pela primeira vez, a Mostra Música Para

res na cadeia produtiva da música.

Hackers, artists and cultural
producers met at fisl

For the first time, the Mostra Música
Para Baixar – MPB (the Downloadable Music
Show) was held with support from fisl, the
Ministry of Culture and Porto Alegre’s City
Hall. MPB invited a wide range of musicians
and professionals, including singer and composer Leoni, from Rio de Janeiro, rapper/poet
GOG, from Brasília, and Rio Grande do Sul
musician Richard Serraria, to debate topics
such as new ways of commercializing and
distributing cultural content on the Internet,
and the impact of the worldwide computer
network on the productive chain of music.

GOG e Leoni no debate do MPB
GOG and Leoni at the MPB debate
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Debate movimentou
o Bar Ocidente
Debate held at Ocidente Bar

Bloco infantil do Ponto de Cultura Odomodê | Odomodê Cultural Center Children’s area

Roda de capoeira com os grupos Zimba e Africanamente | Capoeira circles with the groups Zimba and Africanamente
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I festival internacional
de robótica livre

1st international free robotics festival

Robôs invadem o fisl
Uma das novidades do fisl10 foi o I Festival Internacional de Robótica Livre. Um dos destaques do Festival
foi a Olimpíada de Robótica Livre, em que grupos construíram artefatos robóticos usando sucata eletrônica e
softwares livres. O Festival contou com uma programação diversificada de palestras, debate e mostra de trabalhos, com a participação de membros da comunidade de robótica livre nacional e internacional.

Tecnologia transformada em arte
Em meio à atmosfera frenética de redes, computadores, fios e outros elementos tecnológicos, agendas, bijuterias, enfeites, aquários, tudo feito com
peças de computadores descartados, chamaram a
atenção de quem circulou no fisl. Nada se perde,
tudo se transforma. É com esse espíqu
rito q
que um grupo de educandos
o Centro Marista de Inclusão
do
Di
D
Digital
(CMID), de Santa Ma-

Robots invade fisl
Another new feature at fisl10 was the 1st
International Free Robotics Festival. One of
the Festival highlights was the Free Robotics
Olympiad, where groups created robotic devices from electronic scrap and free software. The Festival included a diverse schedule
of lectures, debates and project demonstrations, with participation from members from
the national and international free robotics
community.

rria, participou da décima
edição do evento. O monitor que não funciona mais
d
deu
lugar a um aquário. Já
o
os

computadores

recondi-

c
cionados
ganharam uma
nova cor e muitos outros foram recuperados
a partir de máquinas
caça-níqueis. Além de
objetos,

os

jovens

trouxeram, também,
alguns robôs desenvolvidos na Oficina de Robótica Livre. O Robô Tux,
por exemplo, foi feito com
uma parte de um aspirador
de pó e o motor utilizado é
Robô Tux

o do sistema do limpador
de parabrisas dos carros.
Além de andar, ele fala, filma e mexe a cabeça.

Technology transformed into art
At the center of a frantic atmosphere
of networks, computers, cables and other
technological elements, diaries, costume
jewelry, decorative pieces and aquariums,
all made from computer scrap, piqued the
curiosity of those wandering around fisl.
Nothing is lost, everything is transformed.
It was with this spirit in mind that a group
of students from the Centro Marista de Inclusão Digital – CMID (Marista Digital Inclusion Center), from Santa Maria, participated
in the event’s tenth edition. A monitor that
was no longer working was transformed into
an aquarium. Reconditioned computers received new color and many others were recovered through slot machines. In addition
to objects, the youths also brought along robots created in the Free Robotics Workshop.
Robô Tux, for example, was partly made
from a vacuum cleaner and a motor from a
windscreen wiper system. Besides walking,
it talks, films and moves its head.
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arena de programação

programming arena

O desafio está lançado
Imagine um grande aquário e, dentro dele, em vez
de peixes, programadores em busca da solução para
um problema. Assim é a Arena de Programação Livre,
que aconteceu pelo terceiro ano consecutivo no Fórum
Internacional Software Livre com o objetivo de promover o encontro de membros da comunidade tecnológica
para uma disputa com base em habilidades técnicas
individuais e em grupo. O desafio, que teve início antes
mesmo do fisl, contou com a participação do matemático, criptologista e programador Daniel Julius Bernstein
e a parceria do Google, que presenteou os vencedores
da Arena com celulares G1 com a plataforma Android,
cujo código é aberto.

“Eventos como a Arena de Programação,
além de contribuírem para o desenvolvimento
de capacidades técnicas dos programadores,
mostram que por meio do Software Livre a comunidade tecnológica é capaz de resolver problemas com rapidez e eficácia”.
Pablo Lorenzzoni,
Coordenador do temário, hacker e médico

The challenge is set
Imagine a huge aquarium, but, inside of
it, instead of fish, there are programmers
searching for the solution to a problem. That
is the scene of the Free Programming Arena, which took place for the third consecutive year at the International Free Software
Forum. The goal is to promote the meeting
of members form the technology community for a dispute based on individual and
group technical skills. The challenge, which
began before fisl, included the participation
of mathematician, cryptologist and programmer, Daniel Julius Bernstein, as well as
a Google partnership, which presented the
Arena winners with GI mobile phones with
the open source Android platform.

“Events such as the Programming Arena, besides contributing to
the development of programmers’
technical abilities, demonstrate that
through Free Software the technological community is able to quickly
and eﬃciently solve problems”.
Pablo Lorenzzoni,
Program Committee coordinator,
hacker and doctor

Vencedores | winners
Gustavo F. Padovan
João Paulo Rechi Vita
Rodrigo Exterckötter Tjäder

20

Relatorio_final.indd 20

08/09/2009 15:10:57

mostra de soluções
e negócios livres

free solutions and business show

Novas possibilidades de negócios
Mais do que criar, produzir e conquistar mercados
é necessário estabelecer relacionamentos. É por meio
deles que temos a oportunidade de avançar nos negócios. No fisl, é na Mostra de Soluções e Negócios Livres
que essa proposta se concretiza, pois é neste espaço
que pequenas e médias empresas podem apresentar
os seus produtos, serviços e as soluções com base em
software livre e open source.
O fisl, que desde sua criação se propõe a ser um
ponto de convergência entre organizações e empresas
ligadas à área de tecnologia, é o espaço ideal para divulgar a marca para um público em potencial, fidelizar
consumidores, fortalecer o posicionamento no mercado
e compartilhar experiências com profissionais da área.
No fisl10, 24 empresas participaram da Mostra
de Soluções.

New business possibilities
More than merely create, produce
and break into markets, it is necessary to
establish relationships. It is through relationships that we have the opportunity for
advancements in business. At fisl, it is by
means of the Free Solutions and Business
Show that this proposal is made a reality,
as it is in this area that small and midsized
companies present their products, services
and solutions, all based on free and open
source software.
Since its conception, fisl has striven to be
a meeting point between organizations and
companies linked to the area of technology.
It is an ideal center for promoting a brand
to potential public, gaining consumer loyalty,
strengthening market positions and sharing
experiences with industry professionals.
At fisl10, 24 companies participated in
the Solution Show.

Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda.
Mozilla Corporation
Linux New Media do Brasil Editora Ltda.
Khomp Indústria e Comércio Ltda.
Insigne Free Software do Brasil Ltda.
4Linux Software e Comércio de programas Ltda.
NetScience Tecnologia Ltda.
Qt Software – Nokia
Alt Linux
Projeto Debian
Projeto BrOﬃce
Boo-box Aplicativos para Internet Ltda.
Itautec SA – Grupo Itautec
Fundação Software Livre América Latina
PostgreSQL
Colivre – Cooperativa de Tecnologias Livres
Projeto Fedora Brasil
Centro de Estudos de Informática da Universidade Federal
do Paraná
Sociedade de Educação Ritter dos Reis
Guayí Democracia, Participação e Solidaridade
Associação Gaúcha dos Profissionais na Área Tecnologia da
Informação e Comunicação
Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região
Centro de Competência em Software Livre da USP/Projeto
Qualipso
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tv e rádio software livre

free software tv and radio

Levando o fisl para os quatro cantos
do planeta
A TV Software Livre transmite o fisl desde a sua
sexta edição, em 2005. No fisl10, a TV inaugurou uma
nova fase, incluindo também a cobertura jornalística do
evento. No total, foram quase 400 horas de transmissão por stream e 36 vídeos com entrevistas e notícias
sobre as principais atividades realizadas dentro e fora
da PUCRS.
A Rádio Software Livre entrou no ar na madrugada de 19 de junho, na semana que antecedeu o fisl10,
numa operação conjunta entre voluntários da Associação Software Livre.Org e da Rádio UFSCAR, de São Carlos (SP). Depois de ganhar as ondas da web, a Rádio fez
a cobertura ao vivo do fisl com notícias e entrevistas
com participantes e palestrantes.
Acompanhe pelo site http://stream.softwarelivre.org

Taking fisl to the four corners
of the world
TV Software Livre (Free Software TV)
has been broadcasting fisl since its sixth
edition, in 2005. At fisl10, TV inaugurated a
new phase by also including the event’s media coverage. In all, almost 400 hours were
streamed along with 36 videos including interviews and news about the main activities
developed inside and out of PUCRS.
Rádio Software Livre (Free Software Radio)
went on air in the early hours of June 19, in
the week fisl10 took place, in a joint operation between volunteers from the Associação Software Livre.Org and Rádio UFSCAR,
from São Carlos (SP). After setting up on the
web, Rádio broadcast live coverage of fisl,
with news and interviews with participants
and speakers.
Listen at http://stream.softwarelivre.org

A TV e a Rádio em números | TV and Radio in numbers

7.123
Visitas únicas ao site da TV e Rádio Software Livre
Single visits to the TV and Rádio Software Livre site

38.987
Acessos às salas de stream da TV Software Livre
Visits to the TV Software Livre stream rooms

1.659
Acesso ao stream da Rádio Software Livre
Visits to the Rádio Software Livre stream

5.128
Acessos ao conteúdo de vídeo sob demanda
Visits to the video on demand content

966
Acessos ao podcast da Rádio Software Livre
Visits to the Rádio Software Livre podcasts

214.53GB
Tráfego de download da TV Software Livre
TV Software Livre download traﬃc
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Rádio Software Livre ampliou
a cobertura do fisl
Rádio Software Livre
increased fisl coverage

TV Software Livre entrevista Olívio Dutra,
ex-governador do RS
TV Software Livre interview with Olívio Dutra,
ex-governor of RS

Estúdio da TV Software Livre
TV Software Livre Studio
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workshop sobre software livre

free software workshop

As contribuições da comunidade
acadêmica
Também completou 10 anos o Workshop sobre
Software Livre (WSL), evento acadêmico e científico
que ocorre anualmente e faz parte do fisl. O WSL reúne professores, pesquisadores, alunos e profissionais
atuantes na área de software livre, para apresentação
de trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas diferentes organizações, universidades e centros de pesquisa. Realizado com o apoio da Sociedade Brasileira
de Computação, o evento vem crescendo a cada ano,
fato que pode ser comprovado pelo número cada vez
maior de trabalhos enviados. O recorde foi registrado
este ano, com 110 submissões. Destes, 24 foram selecionados para apresentação.
Nesta edição, o evento organizou seis sessões técnicas: Banco de Dados e Sistemas de Informação Geográfica; Web, Mobilidade e Computação Gráfica na Área
da Saúde; Sistemas Baseados na Web; Redes, Mobilidade e TV Digital; Software Livre na Educação e Redes;
e Software Básico e Sistemas Operacionais.
“O WSL serve como um fórum que congrega a comunidade científica de Software Livre,
no qual o conjunto de trabalhos apresentados
representa um panorama da pesquisa e do desenvolvimento atualmente realizados”.
Celso Maciel da Costa (PUCRS), coordenador-geral
do WSL
Andrea Schwertner Charão (UFSM), coordenadora do
Comitê de Programa

Contributions from the academic
community
The Workshop sobre Software Livre –
WSL (Free Software Workshop), an academic and scientific event held annually and
part of fisl, also celebrated its 10th anniversary. WSL gathers professors, researchers,
students and professionals from the free
software industry for the presentation of
projects being developed in diﬀerent organizations, universities and research centers.
Produced with the support of the Brazilian
Computing Society, the event is expanding
annually, a fact that can be proven by the
continuously increasing number of projects
sent in. A record number of 110 submissions
were registered this year. Of these, 24 were
selected for presentation.
At this edition, the event organized six
technical sessions: Databases and Geographic Information Systems; Web, Mobility
and Graphic Computing in the Area of Health; Web Based Systems; Networks, Mobility
and Digital TV; Free Software in Education
and Networks; Basic Software and Operation Systems.
“WSL serves as a forum that congregates the Free Software scientific community and is a place in which the array of presented projects
represents an overview of the research and development currently
being carried out”.
Celso Maciel da Costa (PUCRS), General
coordinator of WSL
Andrea Schwertner Charão (UFSM), Coordinator of the Program Committee
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os números do fisl

fisl in numbers

Participantes
Participant total

Estados brasileiros
Brazilian States

8.232
26 + DF

Países

27

Grupos de usuários

52

Countries

User Groups

Caravanas (vindas de 14 estados brasileiros)

134

Submissões de propostas de palestras

609

Palestras realizadas

354

Palestrantes

327

Envoys – 134 (from 14 Brazilian states)

Lecture proposal submissions

Lectures presented

Speakers

Trilhas
Themes

Palestras em português
Lectures in Portuguese

Palestras em inglês
Lectures in English

Palestras em espanhol
Lectures in Spanish

Total de tráfego
Total Traﬃc

Pico de tráfego (62% de tráfego foi HTTP)

Traﬃc peak – 29.5Mbps of an available (62% of the traﬃc was HTTP)

35
278
67
9
417 GB
29.5Mbps de 50Mbps disponíveis

Máximo de hosts simultâneos

7.400

Requisições ao Servidor DHCP

274.000

Visualizações de páginas

115.539

Maximum number of Simultaneous hosts

DHCP Requests

Page Views

Patrocinadores

30

Mostra de soluções

24

Apoiadores

19

Expositores

50

Sponsors

Solution Show

Supporters

Exhibitors

Equipe da organização
Organization Team

391 pessoas
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perfil dos participantes

participant profile
A décima edição do fisl consagrou o Fórum como
um evento mundial e o maior do segmento no Brasil. O
fisl10 contou com a participação de pessoas de 27 países e de todos os estados brasileiros. Do total de 8.232
participantes, 40% são estudantes e 60%, profissionais
de Tecnologia da Informação e empresários. A maioria
(62%) é composta por homens, enquanto as mulheres
representaram apenas 11% dos inscritos. A média de
idade dos participantes foi de 26 anos, sendo que o
mais novo tinha 10 anos e o mais velho, 76 anos.

The tenth edition of fisl established the
Forum as a global event and the largest of
its kind in Brazil. Participant from 27 countries and all the states of Brazil took part.
Of the total 8,232 participant, 40% are students and 60% are IT professionals and business people. The majority (62%) are men.
Women represented 11% of those registered. The average age of participants was 26
years old, the youngest being 10 and the
oldest 76.

Idade | Age
10 - 15

0,48%

16 - 19

13,32%

20 - 25

43,41%

26 - 30

20,29%

31 - 35

9,66%

36 - 40

5,33%

41 - 45

3,72%

46 - 50

2,21%

51 - 55

1,09%

56 - 60

0,31%

61 - 65

0,17%

66 - 76

0,02%

Gênero | Gender
Homens

62%

Mulheres

11%

Não informou

27%

Men

Women

Not stated
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cobertura midiática

media coverage

Tipo de mídia

Número de matérias

Espaços acumulados

Equivalência comercial

Type of media

Number of articles

Accumulated space

Commercial equivalence

Internet – Sites

380

*

*

165

*

*

78

8.255cm/col

R$ 251.190,58

Centimeter / Column

BRL 251,190.58

02:23:34h

R$ 75.136,00

02:23:34 hours

BRL 75,136.00

47:53m

R$ 345.549,00

47:53 minutes

BRL 345,549.00

*

R$ 671.875,58

Internet - sites

Internet – Blogs
Internet - blogs

Jornal e Revista
Newspapers and Magazines

Rádio

51

Radio

TV

14

TV

Total

688

Total

BRL 671.875,58

Tipo | Type*
Reportagem

16,37%

Nota

19,42%

Notícia

63,08%

Coluna

0,96%

Capa

0,16%

Report

Note

News

Column

Cover

Alcance | Reach*

4,97%

Municipal
Municipal

Estadual

29,53%

Nacional

62,11%

State

National

3,37%

Internacional
International

*Não inclui TV e Rádio | Not including TV and Radio

Jornalistas e blogueiros cadastrados para a cobertura do evento
Numbers of journalists and bloggers registered for coverring the event
Jornalistas

mais de 130

Blogueiros

53

Journalists – more than 130

Bloggers
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patrocinadores

sponsors

Patrocínio Ouro | Gold Sponsor

Patrocínio Prata | Silver Sponsor

Patrocínio Bronze | Bronze Sponsor
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apoiadores

supporters

Apoio | Support

UFRGS-CPD
POP-RS

promoção, organização
e realização

Apoio Cultural | Cultural Support

Relatorio_final.indd 29

promotion, organization and accomplishment
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agradecimentos

acknowledgments
Neste momento, em que comemoramos os 10 anos do
Fórum Internacional Software Livre, queremos agradecer
a todos que construíram e fizeram parte deste sonho.
A razão do sucesso do fisl se deve aos voluntários,
associados, colaboradores, lideranças políticas, empresas e civis de diversos setores que apostaram no
evento e depositaram a sua confiança no software livre
como uma alternativa socialmente justa, tecnicamente
viável e economicamente sustentável.
Também queremos agradecer a participação das
mais de 8,2 mil pessoas que estiveram no evento e que
levarão o fisl para cada um dos estados brasileiros e
para outros países. O entusiasmo e energia deles foram
fundamentais para fazer do fisl um grande evento, conhecido e respeitado dentro e fora do Brasil.
Obrigado.
Até o fisl11!

As we celebrate the 10th anniversary of
the International Free Software Forum we
would like to thank all those who have helped to make this dream a reality.
The reason for fisl’s success is due to the
volunteers, associates, staﬀ, and political,
company and civilian leadership from diverse sectors who have placed their faith in the
event and in free software as a socially fair,
technically viable and economically sustainable alternative.
We would also like to thank the 8,200
people who visited the event and who will
spread the concept of fisl all over Brazilian
and in other countries too. Their enthusiasm
and energy were fundamental in making fisl
a hugely respected and renowned event at
home and abroad.
Thank you.
See you at fisl11!

Equipe da
organização,
colaboradores
e voluntários
Organization
team, staﬀ and
volunteers
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Em 2010, tem mais.
Você não pode ficar de fora.
There is more in 2010. Don’t miss out.

Acompanhe
Stay informed

www.fisl.org.br

Participe
Participate

fisl@softwarelivre.org

Junte-se à rede social
do Projeto Software Livre Brasil
Join the Projeto Software Livre Brasil (Free Software Project Brazil) social network
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