Apresentação

EXPOTEC é um evento de tecnologia voltado para o público em geral, sendo
formado por diversos eventos coordenados de forma semiindependente para atender a
diversidade do mercado. Contará com uma feira de exposições, palestras, debates,
campeonatos de games, encontros de grupos de usuários, hackatons, oficinas e muito mais.
O Evento

Tratase de um conjunto de eventos simultâneos que visam unir, em um mesmo
lugar, públicos interessados em ações de ciber ativismo, gamers, desenvolvedores, hackers,
sociedade civil organizada, empresários e estudantes. O que eles todos tem em comum? São
fanáticos por tecnologia!
O evento tem forte base na dinâmica, cuja intenção é garantir que o público
encontre temas com os quais se identifica e, ao mesmo tempo, tenha a oportunidade de
interagir e aprender de outros que não fazem parte do seu cotidiano.
Além de palestras, oficinas, debates e campeonatos de jogos, os participantes
também terão acesso a uma grande feira com empresas expondo seus produtos e serviços,
mas também com uma área ampla, fornecida pelo evento, para receber as comunidades,
hackers, nerds, gamers, entusiastas e todas as demais “tribos tecnológicas”.
Expectativas do Evento
A EXPOTEC já nasce com ímpeto de campeã! Tratase da união de
especialistas em diversas áreas somando esforços para trazer o que há de melhor em
tecnologia em suas áreas.
Nesta primeira edição a EXPOTEC deverá alcançar um público superior a 2.500
participantes, 144 palestras e 20 oficinas.
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Apelo de Mercado

O maior diferencial da EXPOTEC é a diversidade de temas que interessam tanto
à população, quanto às empresas. Ciberativistas estarão lado a lado com os fanáticos do
Software Livre e terão agenda para interagir com os Blogueiros das mídias alternativas ao
mesmo tempo que os gamers terão seu espaço para conhecer novas tecnologias, participar de
campeonatos e assistir palestras super interessantes.
Unir essa diversidade em um polo turístico privilegiado como a Cidade de João
Pessoa é garantia de audiência!
Instituições Executoras
EXPOTEC é uma realização da ANID – Associação Nacional de Inclusão Digital
e o G/LUGPB – Grupo de Usuários GNU/Linux da Paraíba cujos objetivos são difundir e tornar
acessíveis a tecnologia e a cultura informática, além de buscar meios de aproximar as pessoas
das ferramentas digitais.
Mais informações sobre as instituições podem ser encontradas no Anexo I deste
documento.
Objetivos
•

Difundir tecnologia em geral;

•

Estimular a economia local;

•

Criar diferenciais competitivos educacionais;

•

Criar cultura computacional;

•

Criar espaços para melhoria da educação usando a tecnologia como
ferramenta;

•

Permitir o encontro dos diversos atores promovendo o debate da
sociedade conectada;
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•

Criar ambiente propício à realização de negócios;

•

Gerar espaço que sirva para o lazer, divertimento e aprendizado;

•

Colocar em evidência e promover o Software Livre à Inclusão Digital.

Público Alvo

Estudantes de Tecnologia da Informação, Comunicação, Engenharias, Ciências
Humanas e Artes de nível fundamental, médio e superior;
Gerentes de Tecnologia da Informação de pequenas, médias e grandes
empresas;
Produtores Culturais independentes, livres ou vinculados a pequenas, médias
e grandes empresas;
Acadêmicos e profissionais de Tecnologia da Informação, Comunicação,
Ciências Humanas e Artes;
Empreendedores e profissionais autônomos que pretender iniciar ou inovar um
negócio e está a procura de tecnologias que lhe propiciem o diferencial competitivo necessário;
Secretarias

de

informática,

ciência

e

tecnologia,

administração,

desenvolvimento humano, cultura, comunicação e educação dos municípios;
Profissionais da área tecnológica.
Fãs e jogadores assíduos de games;
Público em geral interessado em tecnologia.
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Local do Evento

A EXPOTEC será realizada na Cidade de João Pessoa, no Centro de
Convenções, entre os dias 27 e 30 de maio de 2015.
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Entendemos que a capital paraibana reúne os requisitos necessários para a
realização de eventos de porte intermediário de até 5 mil pessoas, por contar com uma
moderna rede hoteleira, belezas naturais atrativas a todos os públicos e pelas novas
instalações com infraestruturas modernas para eventos.
O Centro de Convenções conta a seguinte infraestrutura:
•

Dois pavilhões para exposições com capacidade superior a 5 mil
pessoas cada;

•
•

21 salas com capacidade para até 150 pessoas;
Auditório principal com capacidade para 600 pessoas.

Temário

Simples mas sem perder a inovação. Tratase de diversos eventos
independentes que podem construir seus próprios temários de acordo com os lançamentos de
mercado e seus expoentes que se apresentem para aquele ano.
A flexibilidade do evento permite, inclusive, a substituição de um evento por
outro mais atrativo entre as edições anuais da EXPOTEC.
Este ano teremos os seguintes eventos acontecendo de forma paralela:
EXPOTEC – Software Livre
Evento dedicado aos Software Livre
EXPOTEC – Web
Evento dedicado aos padrões, usabilidade e governança da Internet
EXPOTEC – Mídia Alternativa
Evento dedicado ao blogueiros e mídias alternativas
EXPOTEC – Inclusão Digital
Evento dedicado à Inclusão Digital
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EXPOTEC – Games
Evento dedicado aos jogos, jogadores e consoles
EXPOTEC – Desenvolvedores
Evento dedicado aos grupos de desenvolvimento
EXPOTEC – Robótica
Evento dedicado à automação computacional, elétrica e mecânica
Cada evento é autônomo para criar sua grade de palestras, oficinas e demais
atividades. Coordenadores são convidados pela sua excelência na atuação da área indicada.
Os dois critérios juntos garantem a melhor seleção dos temas, palestrantes e atrações de cada
evento.
Uma vez inscrito o participante passa a ter acesso a todas as atividades de
todos os eventos que envolvem a EXPOTEC.
Principais eventos

Cada evento trará suas atividades. Aqui relacionamos as que mais se destacam:
Encontro de Blogueiros
Tratase da reunião dos mais participativos blogueiros de política
da atualidade. Paulo Henrique Amorim, Conceição Oliveira, Paulo Moreira Leite, Cynara
Menezes e outros fazem parte do grupo de personalidades que estarão presentes. Garantia de
excelentes debates.
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EXPOBOT
Campeonato de robótica do EXPOTEC, conta com sete
categorias: Futebol Júnior, Caça Latinha, Corrida, Tapa Buraco, Rescue, Pega a Bola e Make
DIY. As equipes devem ser formatas por 5 membros maiores de 12 anos e as competições
devem acontecer nos três últimos dias do evento e haverá premiação em dinheiro para as três
primeiras colocadas.
Presença de Richard Stallman

O criador do Movimento Sotware Livre, fundador do Projeto GNU,
da licença GPL e da Free Software Foundation, estará presente e fará uma palestra explicativa
sobre o que é Software Livre.
Exposição, Tecnologia e Comunidades
A EXPOTEC terá um espaço amplo para exposição de produtos e serviços das
empresas patrocinadoras e parceiras. Mas indo muito além do convencional, onde as amostras
são apenas balcões de negócios, a feira abrigará espaço livre e colaborativo para que grupos
de usuários, grupos de desenvolvedores, atores das mídias alternativas e organizações não
governamentais possam interagir, agir e reagir. A diversidade é o pilar das sociedades
modernas e todos os atores usam tecnologia.
A EXPOTEC criará o espaço perfeito para que todos os envolvidos possam
interagir e contribuir para criar um mundo melhor.
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Investimentos

Abaixo seguem os planos e valores de investimento para participar deste evento
único no Brasil!

Plano A1
Plano A2
Plano A3

Crachás
x
x
x

Pasta
x
x
x

Mailing Totens Banners Palestras
x
x
x
5
x
x
x
4
x
x
x
3

Plano B1
Plano B2
Plano B3

-

x
-

x
x

x
x
x

x
x
x

Plano C1
Plano C2
Plano C3

-

-

-

-

x
-

Site
400x400
300x300
200x200

Folders
x
x
x

Inscrições
40
30
20

Stand
9 x 9m
6 x 6m
6 x 6m

Camiseta
x
-

Valor
R$ 300.000,00
R$ 250.000,00
R$ 200.000,00

2
2
2

100x100
100x100
100x100

x
x
x

15
10
10

6 x 3m
6 x 3m
6 x 3m

-

R$ 100.000,00
R$ 80.000,00
R$ 70.000,00

2
1
1

50 x 50
50 x 50
50 x 50

x
x

5
5
5

3 x 3m
3 x 3m
3 x 3m

-

R$ 50.000,00
R$ 40.000,00
R$ 30.000,00

Parceiros
Governo do Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa
SEBRAE
CGI.br
SERPRO
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Planta baixa da exposição
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Destaques convidados

Jon “Maddog” Hall  Diretor Executivo da Linux International, uma associação
de usuários de computadores que desejam suportar e promover o sistema operacional
GNU/Linux
Richard Stallman – Criador da Free Software Foundation e da licença pública
de Software Livre – GPL e do projeto GNU. É o maior responsável pela disseminação da
filosofia do Software Livre e da força de sua representação e mobilização social.
Ricardo Berzoini – Ministro das Telecomunicações do Brasil, Bancário
concursado do Banco do Brasil, iniciou na política no Sindicato dos Bancários de São Paulo,
Osasco e Região, do qual foi presidente. Elegeuse deputado federal pelo PT quatro vezes, em
1998, 2002, 2006 e 2010

Paulo Moreira Leite  Paulistano, 62 anos. Consegui meu primeiro trabalho
como jornalista aos 17 anos, no Jornal da Tarde. Passei pelas principais redações de São
Paulo e acabei me tornando um jornalista de revistas. Fui redator chefe da VEJA na década de
1990 e diretor de redação da Época no década seguinte. Fui correspondente em Paris e em
Washington. Comecei meu blogue em 2006, quando era repórter especial do Estadão, em
Brasília. Depois de passar pelo IG, Época e Istoé, desde 2014 me encontro no Brasil247.
Apresento também "Espaço Público," um programa de entrevistas na TV Brasil, que vai ao ar
todas as terçasfeiras. Tenho dois livros publicados. "A Mulher que era o general da casa," com
reportagens sobre personalidades que participaram da resistência civil à ditadura. Também
publiquei "O Outro Lado do Mensalão  Contradições de um julgamento político," sobre a Ação
Penal 470.
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Christiano Anderson  Iniciou sua carreira em 1996, passou pelos principais
provedores de internet do Brasil como Terra e Zip.net, tendo o privilégio de acompanhar toda a
bolha da internet no Brasil. Apaixonado por web, estuda as novas Tendências para
desenvolvimento de soluções inovadoras através de sua empresa de consultoria, a Nodeware.
Atualmente colabora com o projeto MongoDB sendo evangelizador de NoSQL. É membro da
Associação Python Brasil, Associação Software Livre e é exdesenvolvedor do Projeto GNU.
Ole Peter Smith  Mestre em Engenharia (1990) e PhD em Matemática (1996) ,
pela Technical University of Denmark. Exprofessor e Systems Administrator na instituição onde
se formou. Após migração para Brasil em 2002, atuou como coordenador geral de TI, Prefeitura
Municipal de Iporá, professor e coordenador de informática na UEG/UnU Iporá e FAI
(Faculdade de Iporá). Atualmente é professor adjunto do Instituto de Matemática e Estatística
da Universidade Federal de Goiás. Desenvolvedor de SiDS (Sistema de Distribuição de Salas),
SiPE (Sistema de Planos de Ensino), SiVent (Sistema de Gestão de Eventos e SAdE (Sistema
Administrativo Escolar). Todos desenvolvidos inteiramente com ferramentas livres. Presidente
fundador do SLOG (Software Livre Oeste Goiano) e sócio do ASLGO e ASLBR.

Centro de Convenções de João Pessoa
De 27 a 30 de Maio de 2015
http://www.expotec.org.br

Contatos

Coordenação Geral
Percival Henriques
Anahuac de Paula Gil
cge@expotec.org.br
EXPOTEC – Inclusão Digital
Coordenação: Percival Henriques
inclusaodigital@expotec.org.br
EXPOTEC – Software Livre
Coordenação: Rodrigo Vieira
softwarelivre@expotec.org.br
EXPOTEC – Mídia Alternativa
Coordenação: Ceiça Chaves
midiaalternativa@expotec.org.br
EXPOTEC – Games
Coordenação: Rodrigo Padula
games@expotec.org.br
EXPOTEC – Robótica
Coordenação: Celso Padilha
robotica@expotec.org.br
EXPOTEC – Desenvolvedores
Coordenação: Ricardo Cavalcante
desenvolvedores@expotec.org.br
EXPOTEC – Web
Coordenação: W3C

Fone: (83) 35135362

Centro de Convenções de João Pessoa
De 27 a 30 de Maio de 2015
http://www.expotec.org.br

