Administradora de sistemas do Facebook vai falar sobre a relação da
TI com as mulheres
Fernanda Weiden vai palestrar no Fórum Internacional Software Livre (FISL), que ocorre de 7 a 10
de maio na PUCRS
A palestra intitulada de "10 tips on developing and deploying large scale systems", busca incentivar
as mulheres no desenvolvimento e implantação de sistemas de larga escala, tentando incentivar as
mesmas, a se apropriar dos mecanismos tecnológicos disponíveis e de como o facebook trabalha
com software livre.
Administradora de sistemas e Engenheira de Tráfego no Facebook. Fernanda G. Weiden
(BRA/EUA), trabalha com infraestrutura de grande escala, atualmente nos EUA no time de
Production Engineering do Facebook, que é responsável por caching e segurança. Anteriormente,
Fernanda trabalhou no Google na Suíça, e na IBM em São Paulo. Participante da comunidade
Software Livre desde 2002, foi uma das organizadoras do FISL (Fórum Internacional Software Livre)
por vários anos e entre 2009 e 2011 foi vice-presidente da Free Software Foundation Europe. Ela
será uma das palestrantes da edição do Fórum Internacional Software Livre (FISL) de 2014, que
ocorre de 7 a 10 de maio no Centro de Eventos da PUCRS.
A palestra de Fernanda G. Weiden ocorre no dia 7 de maio, às 14h, na sala 40T, no Centro de
Eventos da PUCRS. Outras informações do FISL podem ser obtidas através do site www.fisl.org.br.
O FISL ocorre de 7 a 10 de maio no Centro de Eventos da PUCRS, localizado na Avenida Ipiranga,
n° 6681. A programação completa, outras informações e inscrições podem ser obtidos no site
www.fisl.org.br.

Sobre o FISL
O Fórum Internacional Software Livre esteve sempre propondo os debates mais prementes sobre
tecnologia e liberdade. O sucesso é resultado do trabalho, da colaboração e do envolvimento de
milhares de pessoas que acreditam nas soluções tecnológicas e educacionais livres, no
conhecimento como bem público e na força de tecnologias de informação como ferramentas de
empoderamento para a democracia.
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