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Texto da Candidatura de Sede PyConBrasil[6] em
Curitiba, 2010!
Conteúdo
A Proposta
Descrição
Propomos a realização da 6a Conferência Brasileira da Comunidade de
Usuários da Linguagem de Programação Python em Curitiba, capital do
estado do Paraná, na região Sul do Brasil, tendo como sede a Universidade
Federal do Paraná, ainda, contamos com duas sedes alternativas.
Neste texto apresentamos as justificativas e apoio obtidos até o momento
para a PyConBrasil[6], 2010.
Justificativa
Por que Curitiba
A realização de uma conferência nacional na cidade de Curitiba fomentará
o uso de Python na região e pode influenciar o restante do estado, além de
se tornar ponto de apoio da comunidade no estado do Paraná. Por onde tem
passado, a PythonBrasil, conferência da comunidade Python, tem causado
excelentes resultados e caso seja escolhido fazer a conferência na Universidade Federal do Paraná, teremos como público excelentes alunos, professores e pesquisadores que já tem contato com software livre desde o ı́nicio
da graduação. Além da área de informática outras áreas estão situadas no
centro politécnico, como cursos de exatas e biológicas, áreas onde Python
tem sido aplicado com sucesso.
Curitiba conta com uma infra-estrutura de transporte integrado, é possı́vel
ir do Aeroporto Internacional Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais, até Colombo, Almirante Tamandaré e Araucária, cidades da região
metropolitana, pagando apenas uma passagem de R$ 2,20. Capacitando assim a cidade como uma sede de qualidade suficiente para a realização da
PythonBrasil[6] em 2010.
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Curitiba
A Cidade
A cidade de Curitiba oferece sua hospitalidade para receber seus amigos da
comunidade brasileira de programadores da linguagem Python. Por atender
plenamente os requisitos necessários para um excelente encontro, pode receber com satisfação nossos amigos das diversas regiões do paı́s e do exterior.
Conta com rodoviária, aeroporto internacional, transporte de qualidade e
ampla infra estrutura hoteleira.
Perfil
Curitiba é a capital do Paraná, um dos três Estados que compõem a Região
Sul do Brasil. Sua fundação oficial data de 29 de março de 1693, quando foi
criada a Câmara.
Transporte
Curitiba conta com o melhor e mais seguro sistema de transporte público do
paı́s e um modelo de referência para muitos paı́ses do mundo onde é possı́vel
se locomover para o evento e para os hotéis ao custo de R$2,20 graças à
integração do sistema.
Rodoviária
A Rodoferroviária de Curitiba-PR atende rotas de ônibus estadual e interestadual. Situa-se no centro da cidade, no seguinte endereço:
Av. Presidente Affonso Camargo, 330 Curitiba - Rebouças Fone: (41) 33203000
Aeroporto Internacional
O Aeroporto Internacional Afonso Pena está situado em uma área com mais
de 45 mil metros quadrados. Recebe diariamente em torno de 105 vôos
regulares entre chegadas e partidas, domésticos e internacionais. A pista
do terminal comporta 14 aeronaves de grande porte, simultaneamente.
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AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA
Av. Rocha Pombo, s/no
São José dos Pinhais - Aeroporto
Fone: (41) 3381-1515
e-mail: jroberto@infraero.gov.br
Hotéis
A rede hoteleira de Curitiba é muito ampla, abaixo uma lista com alguns
hotéis disponı́veis na cidade.
• Nikko Hotel - http://www.hoteis.com.br/hotel/1074/nikko-hotel.html
• Bourbon Curitiba - http://www.hoteis.com.br/hotel/1065/bourboncuritiba-convention-hotel.html
• Blue Tree Towers Curitiba - http://www.hoteis.com.br/hotel/8430/bluetree-towers-curitiba.html
• GRANVILLE PARK HOTEL - http://www.hoteis.com.br/hotel/6655/granvillepark-hotel.html
• Lista ampla - http://www.hoteisemcuritiba.hoteis.com.br/
Fundação
Em 29 de março de 1693, o capitão-povoador Matheus Martins Leme, ao
coroar os ”apelos de paz, quietação e bem comum do povo”, promoveu a
primeira eleição para a Câmara de Vereadores e a instalação da Vila, como
exigiam as Ordenações Portuguesas. Estava fundada a Vila de Nossa Senhora
da Luz dos Pinhais, depois Curitiba.
Turismo
Próxima ao litoral paranaense, várias opções de turismo variando de passeios
gastronomicos em Antonia e Morretes e ou turismo nas praias em Curitiba
contamos com uma linha especial de ônibus que percorre os principais pontos
da cidade. Além dos famosos pontos turı́sticos como Jardim Botanico, Ópera
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de Arame e a rota gastronomica de Santa Felicidade. A novidade em Curitiba
é uma série de novos ônibus de dois andares que oferecem vista panorâmica
para 25 atrações turı́sticas.
UFPR
Sobre a sede
A Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade do paı́s, oferece à
comunidade Python 4 laboratórios para 18 pessoas e 1 para 40 pessoas com
sobra(2 e 20 respectivamente), 1 auditório para 70 pessoas e 1 auditório
para 350 pessoas aproximadamente, caso a comunidade escolha por realizar
a conferência na semana acadêmica as salas podem ser usadas também.
Infraestrutura
O Departamento de Informática está localizado no Centro Politécnico da
UFPR e ocupa uma área aproximada de 2000 m2, onde estão abrigadas
as secretarias, um auditório para 70 pessoas, quatro laboratórios de uso
geral, o Laboratório Multi-Terminal, vários laboratórios de pesquisa, salas
de permanência dos professores, salas de café e impressão, além do Museu
de Informática.
Departamento de Informática
O Departamento oferece disciplinas básicas de Informática para vários cursos
da UFPR e é responsável pelo Bacharelado em Ciência da Computação, pela
Especialização e pelo Mestrado em Informática.
Laboratórios de ensino
Divididos em:
• Laboratórios 1, 2, 3, 4 (de uso geral)
• Laboratório Multi-Terminal
• Laboratório do Mestrado
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Recursos
A infra-estrutura tecnológica do DInf totaliza hoje mais de 500 pontos de
trabalho em 11 laboratórios de pesquisa e 4 laboratórios de ensino. A conexão
com a Internet é feita por meio da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), que
oferece suporte a aplicações avançadas e conexões de alta velocidade para a
comunidade acadêmica brasileira.
Os usuários têm a disposição mais de 2000 softwares instalados e atualizados,
mais de 300 tı́tulos de revistas cientı́ficas e mais de 1 Gbits de banda de rede;
além de conta de email e espaço para suas próprias home-pages.
Localização
O Centro Politécnico, onde está o Departamento de Informática da UFPR,
abriga os cursos de Exatas e Biológicas da Universidade, localiza-se próximo
ao Jardim Botânico, um dos pontos turı́sticos mais famosos da cidade.
Departamento de Informática - UFPR Rua Cel. Francisco H. dos Santos,
100 Centro Politécnico Jardim das Américas - Curitiba - PR Caixa Postal:
19081 CEP 81531-980
Relação com a comunidade
Através do C3SL muitos projetos de apoio ao software livre foram realizados
com sucesso. O Centro de Computação Cientı́fica e Software Livre (C3SL)
é um grupo de pesquisa que envolve professores e pesquisadores do Departamento de Informática e do Departamento de Fı́sica da UFPR.
O seu objetivo é criar e aperfeiçoar soluções para ambientes computacionais
unindo qualidade, independência tecnológica e redução de custos. A partir
de convênios e parcerias com instituições públicas e privadas, a equipe do
C3SL desenvolve projetos com alta tecnologia.
Apoio oferecido pela sede

• Auditório para aproximadamente 350 pessoas pré-reservado para 23/0925/09 e 30/09-02/10, ainda há várias opções de datas em setembro e
outubro.
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• O departamento de informática pretende marcar a semana academica
no mesmo perı́odo para podermos utilizar a infra-estrutura da Universidade com mais tranquilidade, o que seria mais complicado durante o
perı́odo letivo.
• Podemos contar com mais um auditório para cerca de 70 pessoas.
Algumas opções de sede
FESP
Fizemos contato com a FESP que possui 4 laboratórios para 30 pessoas
aproximadamente, 1 auditório moderno para 350 pessoas aproximadamente,
salas com projetor multimidia e banda larga.
Localização
Localização central, próxima a diversas linhas de onibus. Rua Dr. Faivre,
141 Centro - Curitiba/PR - CEP: 80060-140 - Telefone (41) 3028-65000
Relação com a comunidade
A FESP abriu espaço para a comunidade, que pode apresentar a tecnologia
através de mini-cursos em evento academico. Com histórico de parceria com
a comunidade de software livre, abrindo as portas para diversos eventos a
FESP se tornou uma instituição amiga da comunidade Python.
Embratel Convention Center
Um dos mais modernos centros de convenções com padrões internacionais,
estratégicamente localizado no centro de Curitiba com rápido acesso ao aeroporto. http://www.estacaoconvention.com.br/
Fizemos orçamento em anexo no wiki da comunidade python brasileira.
http://www.python.org.br/wiki/PropostaCuritiba2010
Iniciamos uma negociação para patrocı́nio, através de desconto no aluguel
da estrutura, da empresa que organiza os eventos e administra o espaço,
GLEvents.
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Apoio
Ajuda obtida

• Elaborata - trecho de email enviado por André Avelino da Costa Santos, Gerente de Ensino, Elaborata Informática - Centro de Referência
em Formação Profissional:
Patrocı́nio na confeção de 5 banners de 1,20m x 0,90m, divulgação de
mala direta para nosso banco de 32 mil emails de clientes cadastrados
e autorizados, cessão de espaço para colocação de cartazes divulgando
o evento e também divulgação interna para nossos alunos, clientes e
colaboradores.
• Mandriva - resposta da Mandriva à solicitação:
A Mandriva, através do contato realizado por indicação de nosso amigo
Bogdano Arendartchuk, pretende apoiar a realização do evento caso a
sede seja em Curitiba deixando em aberto a forma de apoio que poderá
ser discutida com a diretoria da Associação Python Brasil.
• Triveos:
A empresa Triveos manifestou apoio na organização da PythonBrasil[6]
em email enviado por Osvaldo Santana Neto, sócio gerente da Triveos
e membro da comunidade Python há muitos anos.
• Grupo de usuários Debian Paraná:
O grupo de usuários Debian do Paraná manifestou apoio no intuı́to de
ajudar a operacionalizar a realização da PythonBrasil[6]. O grupo possui experiência de muitos anos realizando eventos como Flisol, Software
Freedom Day, Install Fest, recentemente o Encontro Nacional de Estudantes de Computação, Enecomp2009. Evento este que contou com
pouco menos de 500 participantes, cerca de 200 alunos ficaram alojados no Colégios Estadual do Paraná, local do evento, laboratórios de
informática foram montados para o evento. As palestras foram de alto
nı́vel também, contando com nomes como Jon ”MadDog” Hall, Sérgio
Amadeu, Everaldo Canuto, Antonio Terceiro, Gustavo Niemeyer e
João Eriberto da Motta Filho. Tivemos palestra de testes unitários
com Python e mini-curso de Python.
• Canonical:
Iniciamos contato através do Gustavo Niemeyer que mencionou a possibilidade da Canonical apoiar o evento, independente da sede escolhida.
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• Apoio acadêmico:
– O CEI - Centro de Estudos de Informática da UFPR, entidade
que representa todos os estudantes do curso de Bacharelado em
Ciência da Computação da Universidade Federal do Paraná, vem
publicamente declarar total apoio a candidatura da cidade de
Curitiba para sediar o evento PythonBrasil 2010.
Confiamos plenamente no trabalho desenvolvido pelos membros
da Comunidade Python em Curitiba que já há alguns anos apóia
e participa das atividades promovidas pelo CEI, entre elas:
∗ I SECOMP - Semana de Computação da UFPR (2005)
∗ II SECOMP - Semana de Computação da UFPR (2007)
∗ Semana Acadêmica do Setor de Ciências Exatas da UFPR
(2008)
∗ XXVII ENECOMP - Congresso Nacional dos Estudantes de
Computação (2009)
A participação de membros da Comunidade Python nesses eventos através
de minicursos e/ou palestras foi bastante importante para que pudéssemos
oferecer um evento de qualidade aos participantes.
Temos certeza que a vinda da PythonBrasil para Curitiba em 2010 ajudará
a promover ainda mais a linguagem entre os desenvolvedores locais e a estrutura oferecida pela cidade comportará tranquilamente a vinda dos visitantes
para o evento.
Abraços,
CEI - UFPR Centro de Estudos de Informática Universidade Federal do
Paraná
• Centro Acadêmico da Ciência da Computação da PUC-PR. Caros,
Estou aqui como representante do Centro Acadêmico da Ciência da
Computação da PUCPR. Desta forma, gostariamos de manifestar interesse em relação a articulação de realização do evento.
Atenciosamente,
Adriano Velasco Nunes
Acadêmico de Ciência da Computação
Presidente do Centro Acadêmico de Ciência da Computação (CaCCo)
Pontifı́cia Universidade Católica do Paraná - PUCPR
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET
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Rua Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho
CEP: 80215-901 - Curitiba - PR - Brasil
Web: http://sites.google.com/site/pucprcacco
E-mail: cacco@pucpr.br
Fone: +55 (41) 3271-1473
• Voluntários GruPY-PR:
Robson Cardoso dos Santos
Tiago Mendes
João Bordignon
Arthur Furlan
Patricia Fish
• Apoio da Associação Python Brasil: Vários membros da APyB manifestaram apoio à candidatura de Curitiba como sede da PythonBrasil[6], sabemos que a APyB irá apoiar o evento onde quer que
ele ocorra, mas mencionamos o apoio à Curitiba pois os membros que
apoiaram pediram que candidatássemos Curitiba.
Conclusão
Ponderações Finais
O grupo de usuários de Python do Paraná, grupy-pr, agradece a oportunidade de colaborar com a comunidade, esperamos pela chance de sermos
anfitrões de nossos amigos de todo Brasil para uma das conferências mais
dinâmicas e importantes da sociedade brasileira. Curitiba aguarda com ansiedade o momento de receber nossa comunidade para mais um evento com
alto teor de tecnologia, boas doses de amizade, cooperação, colaboração e
reunir aqui a maior concentração de cavaleiros que dizem ”NI” do Brasil!!
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