
 

 Manifesto - DevFSA Meetups 
 
 
Changelog: 
 

● 11/10/2018 - Diego - Initial commit 
● 13/10/2018 - Diego - Adicionei a tabela de contribuição dos mantenedores 
● 14/10/2018 - Calebe, Diego e Dilan - Melhorias na escrita do manifesto 
● 12/11/2018 - Diego - Atualização da lista de apoiadores 

 
Resumo: 
 

● Nome do evento: DevFSA Meetups 
● Organizadores: Calebe Oliveira, Diego Leite e Dilan Nery 
● Espaço: Digitaliza Negócios e Club4Work 
● Apoio financeiro: Absam.io, AdMobilize.com, Binarii.com.br, Gerenciagram.com, 

Hostoo.io, Huggy.io e Paggue.io 
● Periodicidade: A cada 15 dias 
● Formato: Atividades ou Palestras de até 30 minutos 
● Duração total: máximo de 2 horas por encontro 

 
Descrição: 
 

Nossa cidade e região possuem grande quantidade de ótimos profissionais na           
área de desenvolvimento: são estudantes, profissionais, freelancers e entusiastas por          
tecnologia. Normalmente essas pessoas não têm a oportunidade de sentar por um            
momento e discutir sobre as novas tendências tecnológicas ou sobre más decisões de             
projeto feitas no passado. Sendo assim, essa série de eventos têm como principal             
objetivo reunir todas essas pessoas, a cada 15 dias, para discutir sobre tecnologia,             
fazer networking e conhecer um pouco mais do trabalho de cada um, em um espaço               
aconchegante e descontraído. Para ser mais direto: queremos fortalecer e unir a            
comunidade de Desenvolvedoras e Desenvolvedores de Feira de Santana. 
 

Em cada encontro teremos palestras e um espaço aberto para tirar dúvidas e             
discutir sobre os tópicos do dia. As palestras de cada encontro serão submetidas e              
votadas pela comunidade de forma aberta e democrática (Através de issues que serão             
criadas no repositório do DevFSA Meetups). Todos os participantes de cada evento            

 

https://github.com/devfsa/meetups


(palestrantes e público) devem seguir este código de conduta para participar das            
atividades do DevFSA Meetups. 
 

Os eventos serão organizados e mediados pelos organizadores do DevFSA e           
pelas empresas que estão apoiando essa iniciativa através de concessão de espaço            
(Digitaliza Negócios e Club4Work) e de apoio financeiro com o coffee break de cada              
encontro. Todo o gerenciamento de finanças do DevFSA será público e estará            
disponível ao alcance de todos no site http://www.devfsa.com.br. 
 
As inscrições do DevFSA Meetups acontecerão online (através de uma plataforma que            
ainda será escolhida), de forma gratuita e com um número limitado de vagas (sempre              
respeitando as recomendações e limitações do espaço). Todo participante inscrito, que           
não puder participar de qualquer encontro, deve entrar em contato com a organização             
do Meetup para justificar a falta. Caso o participante tenha 2 faltas seguidas este ficará               
com a inscrição bloqueada por 1 evento. 

Feira de Santana, 15 de Outubro de 2018 

http://pt-br.confcodeofconduct.com/
http://www.devfsa.com.br/

