Espaço para revelar talentos traz ideias inovadoras para problemas
cotidianos
Fórum Internacional Software Livre (FISL) apresentou projetos de novos empreendedores
Criado para aqueles que tem uma empresa, ideia ou projeto e precisam de apoio para se estruturar e
ganhar o mercado o InvestForum foi uma das principais atrações da sexta-feira (09/05) no 15 Fórum
Internacional Software Livre (FISL15), em Porto Alegre. Os empreendedores tiveram espaço para
apresentar suas ideias de softwares ou hardwares que, obrigatoriamente devem ser livres/open
source. As propostas são pré-avaliados por uma equipe formada por investidores e parceiros.
- Entendemos que existem muitas equipes com ótimas idéias. Uma das novidades é que além da
apresentação de projeto queremos dar qualificação e treinamento para o pessoal, ensinando, por
exemplo, como abordar tópicos importante e como fazer uma apresentação para investidores explicou a coordenadora do InvestForum, Gisele Oliveira.
Com um projeto voltado à área da educação, Vanessa Parisi quer informatizar os cadernos de
chamadas dos professores. A intenção da empreendedora, que apresentou o projeto aos
aceleradores do InvestForum, é evitar erros e facilitar o exercício da profissão de quem leciona.
- Apresentei um projeto de chamada digital e informatizada, levando em conta que alguns
professores possuem mais de 30 cadernos de chamadas e ocorrem muitos erros. Eles sabem que
existem muitas oportunidades de informatização com celular, tablet e notebook, só falta aprofundar a
ideia - destacou Vanessa Parisi.
Diretor de uma das aceleradoras que estavam presentes na InvestForum, a Outsource Brazil, Robert
Janssen demonstrou casos de sucesso aos empreendedores presentes e destacou a persistência
como fator que diferencia muitos profissionais.
- Quero parabenizar todos os empreendedores. É bom que a gente mantenha o pensamento de que
nenhum de nós é tão capaz como todos nós juntos. Fica como mensagem que é necessário lutar e
persistir nos nossos sonhos. Não se faz nada do dia pra noite. No camnho vão existir tropeços, mas
não podemos parar de perseverar - finalizou Robert Janssen.
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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