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ATENÇÃO: O evento irá acontecer mas as datas precisam ser determinadas.

O quê?
TikiFest é uma tradição da comunidade. É uma reunião entre os membros da comunidade Tiki (que
normalmente se encontram apenas online, isto é, através da internet. Esta é uma oportunidade para
socialização, programar (computadores) e discutir sobre a cultura e a tecnologia wiki, entre outras coisas
mais.

Quando?
No ﬁnal de Junho, provavelmente entre 21.06. à 27.06.2011 para que seja possível também a participação
no evento FISL(Um grande evento de software livre em Porto Alegre, Brasil). A próxima FISL ocorrerá entre
29.06.2011 à 02.07.2011. Nós nos inscreveríamos para uma palestra sobre o Tiki e um pequeno stand no
evento.

Onde?
Consideramos duas opções diferentes. Podemos fazer uma ou ambas.
Sediar o evento numa cidade grande (São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre). O que possibilitaria
uma melhor rede de contato com brasileiros entusiastas de software Free (gratuito) e uma melhor
conexão na internet que facilitará a implementação das conferencias com os participantes que
venham e queiram participar do TikiFest.
Ir em cidades menores, de preferência na beira da praia. O que seria melhor para desfrutar do
melhor do Brazil (Cidades grandes são quase sempre a mesma coisa em qualquer lugar do mundo) e
focar em algumas atividades mais especiﬁcas junto com os participantes do evento.

Mais informações sobre as opções de locais:

Locais com equipe ativa.
Rio de Janeiro - RJ (map):
Cidade grande, provavelmente o segundo maior centro econômico e bonito ao mesmo tempo
(no litoral)
Rodrigo está vivendo no Rio agora, então é mais fácil para ele organizar um TikiFest aí (ou em
São Paulo)

Equipe de trabalho já conﬁrmada para o Rio de Janeiro
Membro Tiki

Como pensa colaborar?

Rodrigo Sampaio Primo

Coordenação

Pedro Barbosa

Suporte à coordenação

Uberlândia - MG
Localização de Uberlândia no Mapa do Google
Informações da cidade na Wikipedia
Maiores detalhes veja a página TikiFest Uberlândia 2011

Ativo à partir de?

14.04.2011

Locais sem equipe ativa
São Paulo (map):
O centro econômico principal do Brasil.
Facilidade para encontrar locais próprios para apresentações do Tiki e para alugar uma
TikiHouse(visto que Rodrigo morava lá)
Não está no litoral, portanto, não é tão bonito.
Porto Alegre (map):
FISL vai ocorrer em Porto Alegre
Ninguém disponível nesta área para organizar o evento.
Outros?

Acomodações
O plano é alugar uma TikiHouse
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Conﬁrmados
Nome

Cidade Origem Data da chegada

Marc Laporte

Montreal

Partida Notas

Louis-Philippe Huberdeau Montreal
Régis Barondeau

Montreal

Rodrigo Sampaio

Rio de Janeiro

Wallace Goulart (wggley) Rio de Janeiro
Pedro Barbosa (macniﬁc) Uberlândia

Interessados
Nome

Cidade Origem Data da chegada

Matthew

London

Pierre Laporte

Montreal

Nelson Ko

Toronto

Rafael P. (rpp)

Porto Alegre

Olaf-Michael(omstefanov) Vienna, Austria
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