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08:00 – 09:00 Liberdade - uma Filosofia de Vida

Tentaremos  dar  umas  sugestões  de 
respostas  para  a  pergunta:  Que  é 
liberdade?  Liberdade  individual,  social, 
ambiental.  Pensamento  Livre,  pensar 
livremente  -  mas  livre  de  que? 
Paradigmas,  axiomas,  tradições,  normas, 
tabus.  Ser  livre  é  liberdade  da  mente  - 
liberdade  que,  como  liberdades  físicas, 
sempre  veio  acompanhado  por  deveres. 
Cultura e software livre.  Liberdades em 
contexto:  imprensa  livre,  democacracia 
ou  democratura?  Legislação  livre  - 
isonomia e legislação sensata: a diferença 
entre moral e ética visando os conceitos 
da liberdade.

Professor Ole Peter Smith

Gerência  de  Configuração  com  o 
Subversion

Mudanças  durante  o  desenvolvimento 
de  software  são  inevitáveis.  Desta 
forma,  equipes  que  irão  iniciar  o 
processo  de  desenvolvimento  de 
software  deverão  pensar  em  como 
administrar as mudanças no projeto. A 
palestra de "Gerência de Configuração 
com o Subversion" tem o objetivo de 
ajudar  equipes  a  gerênciar  mudanças 
inevitáveis em projetos.

Professor Audir da Costa Oliveira

09:00 – 10:00 Palestra a confirmar

Junio José

Oficina de PHP

Professor George Mendonça

10:00 – 11:00 Ferramentas  de  Desenvolvimento:  Até 
quando são eficazes?

As  ferramentas  de  desenvolvimento 
foram criadas  para  facilitar  (e  muito)  a 
vida dos  desenvolvedores.  Mas,  até  que 
ponto  as  mesmas  são  eficientes?  Em 
quais  pontos  elas  prejudicam  o 
rendimento  e  o  conhecimento  do 
desenvolvedor?  Nos  propomos  a 
responder  essas  perguntas,  apresentando 
formas de otimizar o uso das mesmas.

Valéria Barros

Oficina de Librelogo

A versão  4.0  do  LibreOffice  trouxe 
uma novidade,  um novo recurso para 
aqueles  que  desejam  aprender  a 
programar.  O  LibreLogo  como  é 
conhecido,  foi  incorporado ao  Writer, 
ele  é  um  ambiente  de  programação 
baseado na linguagem Logo, criada por 
Seymor Papert e Wally Feurzeig.

O  ambiente  Logo  envolve  uma 
tartaruga  gráfica  que  responde  aos 
comandos do usuário. Cada comando é 
interpretado  imediatamente  após  ser 
digitado e o resultado é visto na tela.

Professor Wendell Bento Geraldes

11:00 – 12:00 Apresentação  do  documentário 
Improprietário:  O  mundo  do  software 
livre

Vago

12:00 – 14:00 Intervalo para almoço Intervalo para almoço
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14:00 – 15:00 Pagamento móvel via NFC

Pagamentos  através  de  celulares  e 
smartphones  equipado com a tecnologia 
NFC (near field communication). A nova 
modalidade  de  pagamento,  chamada  de 
mobile  payment  se  dá  sem 
intermediários,  totalmente  centrada  no 
usuário, pois o relacionamento do usuário 
é  diretamente  com  os  provedores  de 
serviço para realizar as transações, como 
por exemplo(caixa, vivo,bb, tim, etc).

Adeílton Sousa da Paz

Vago

15:00 – 16:00 Computador portátil? Servidor portátil? 
O que mais portátil? Venha conhecer

Eustáquio Mendes Guimarães

Vago

16:00 – 17:00 Vago Vago
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