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É grátis!

Avise os amigos: o #FISL15 começa na próxima quarta-feira, e mesmo quem não está
inscrito tem muito o que aproveitar. A área de exposição conta com uma série de atividades
gratuitas e super interessantes para quem quer se atualizar ou conhecer um pouquinho do
universo da cultura e do software livres. Confira!

Atividades gratuitas são um convite à comunidade
Avise os vizinhos, mãe, pai, tia, vó: no Fórum Internacional de
Software Livre, o espaço da feira é de livre acesso aos
visitantes. É isso mesmo, não precisa pagar inscrição para
entrar. Lá você vai encontrar os estandes dos Patrocinadores
e Parceiros, da Mostra de Projetos Livres e também dos
Grupos de Usuários, que reúnem boa parte da comunidade
brasileira de Software Livre e onde o visitante poderá
conversar e conhecer um pouco mais sobre os projetos, e
quem sabe até se juntar a algum time e passar a contribuir.
E é também na área aberta ao público que estão montados
três espaços exclusivos para atividades voltadas para educação, tecnologias livres e hackerismo:
Espaço Paulo Freire
Espaço Robótica Livre e Mostra de Tecnologias Livres
Hackerspace Dumont
Na grade de programação, você pode conferir as atividades agendadas para o Espaço Paulo Freire e
para o Espaço Robótica Livre.
Mais isso não é só! Clique aqui e saiba tudo que você pode aproveitar passeando pelo FISL .

Aprenda a proteger seus dados na CryptoParty
Este ano, em parceria com diversos ativistas e coletivos que trabalham
em prol da privacidade de informações, o FISL vai promover uma
CriptoParty. A CryptoParty é uma ação global e descentralizada para
difundir os conceitos fundamentais e softwares básicos de criptografia,
como Open PGP e OTR. Um verdadeiro festival sobre segurança no
usos de informações e redes.
Serão diversas atividades como palestras, tutoriais, installfest, além de discussões sobre segurança e
privacidade e dicas práticas para proteger o seu computador e comunicações.
Aproveite para descobrir o que Software Livre tem a ver com segurança e saia do FISL com seus dados
protegidos.
Saiba mais.
Já fez sua inscrição para o #FISL15? Você pode se inscrever no local do evento.

