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O FISL15 nem tinha acabado ainda e já começavam a surgir nas redes as mensagens de
saudades e desejos de voltar no próximo. Para estes saudosos e para aqueles que
infelizmente não puderem vir em 2014, a organização já antecipou a data do FISL em 2015.

Já pode marcar na sua agenda: vem aí o #FISL16!
Marque na agenda: a 16ª edição do Fórum Internacional
Software Livre (FISL16) será entre os dias 8 e 11 de julho de
2015, e já tem até atração confirmada.
A quantidade de interessados em debater e aprofundar o
software livre faz com que a tecnologia se renove a cada ano.
O FISL15 acabou, mas a mobilização não pára: já
começamos a articular a próxima edição do evento. Os
aficionados pelo assunto já podem reservar as datas e
organizar sua viagem a partir de hoje. Em 2015, o evento
acontece na primeira quinzena de julho, novamente em Porto
Alegre, no Centro de Eventos da PUCRS.
Os quatro dias de FISL15 registraram números significativos de interação e participação de público. Mais
de cinco mil pessoas participaram de palestras, oficinas e da feira de expositores. O evento teve em 2014
a presença de representantes de 21 países. Além do Brasil, os países que registraram mais
representantes foram Estados Unidos, Uruguai, Argentina, México e França.
A Revolução Energética foi um dos temas que continuou crescendo em destaque. Dentre as inovações do
tema está o QEG, primeiro gerador livre de energia livre, que transforma uma unidade de energia em dez!
O grupo espanhol Islas Canarias, responsável por aprofundar a tecnologia de Nikola Tesla, já registrou
interesse em participar do próximo FISL, e deve demonstrar seu invento em 2015 em Porto Alegre.
O Fórum Internacional Software Livre (FISL) é organizado pela Associação Software Livre (ASL). Todas
as informações do evento podem ser obtidas no portal Software Livre.Org, nossa rede social livre.

Inscrições para Maratona Hacker das OSCs encerram nesta quarta
As inscrições para o Hackathon das OSCs - Maratona
Hacker das Organizações encerram nesta quarta-feira,
dia 14 de maio. O evento foi anunciado pela
Secretaria-Geral da Presidência durante o FISL15, no
Gov Pitches promovido pelo Governo do Estado do
RS. A Maratona Hacker acontece de 21 a 25 de maio,
em Brasília, e há previsão de passagens e
hospedagens para participantes de outros estados.
Dentre as bases de dados que serão utilizadas estão
os dados do SICONV, Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse gerido pelo
Ministério do Planejamento, do CNEs. Cadastro
Nacional de Entidades de Utilidade Pública, do
Ministério da Justiça, e do CEBAS - Saúde Cadastro
Nacional de Entidades Beneficentes do Ministério da
Saúde.
A ideia do evento é reunir programadores,
desenvolvedores, designers, e também membros de
OSCs para criar aplicativos para celulares e internet divulgando a pauta do MROSC e ampliando o
conhecimento sobre o papel e a importância dessas organizações.
Todas as informações, incluindo regulamento e ficha de inscrição, estão sendo publicadas neste link:
http://www.participa.br/osc/paginas/hackathondasoscs
Ficou interessado? Então não perca tempo: as inscrições encerram nesta quarta, dia 14 de maio.

Curta a saudade! Veja as fotos do #FISL15

