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Chamada aberta para Encontros Comunitários

A essência do software livre e do conhecimento compartilhado é existência de comunidades
que interagem e contribuem coletivamente para a manutenção de um projeto. Sem
comunidade, a alma do software livre morre. Criado e mantido pelo esforço comunitário, o
Fórum Internacional Software Livre, em sua 15ª edição, quer prestigiar as comunidades
destacando os tradicionais Encontros Comunitários, os debates ou mini-eventos que as
comunidades podem promover dentro do FISL. Conheça os detalhes e inscreva seu evento.

Pague antes para pagar menos
Até o dia 17 de março, você pode se inscrever para participar
da 15ª edição do Fórum Internacional Software Livre - FISL
pagando apenas R$ 150 (R$ 75 para estudantes e membros
de caravanas!). A taxa única de inscrição dá direito a
participação nos quatro dias do evento. E é conteúdo a perder
de vista! São mais de 600 horas de programação, construída
em colaboração com a comunidade.
Os destaques da programação já começaram a ser
divulgados: os brasileiros Fernanda Weiden (foto abaixo),
organizadora dos primeiros FISLs e hoje uma das
responsáveis pela segurança e performance da rede do
Facebook, e Jan Seidl, CTO da TI Safe, também especialista em segurança em redes de automação
industriais, e o norte-americano Sascha Meinrath, vice-presidente da New America Foundation e diretor
da Open Technology, são apenas alguns nomes de uma lista não pára de crescer. Confira!.
Inscreva-se agora e garanta seu desconto.

Chamada de trabalhos prorrogada até 27 de fevereiro
Tradicionamente, a extensa agenda de atividades, com mais
de 500 palestrantes e 600 horas de programação, é
montada com a contribuição de toda a comunidade Software
Livre. Este ano, as atividades serão distribuídas em Zonas
Temáticas como Administração de Sistemas, Hardware Livre,
Desenvolvimento, Jogos e Multimídia, Educação, Tópicos
Emergentes e Encontros Comunitários, tendo como eixo
transversal a temática da Segurança, Espionagem e
Privacidade na rede.
A 15ª edição do FISL já recebeu mais de 450 propostas, mas
estendemos o prazo para ajudar quem deixou para a última
hora. As atividades serão colocadas para votação no inicio de
março, e os selecionados serão comunicados até o início de
abril.
Já inscreveu a sua? Não? Não perca o prazo desta vez!
Inscreva sua palestra agora.
Se você não quer mais receber nossos emails, clique aqui.

