Em parceria com Medialab-Prado, Nuvem.tk seleciona 5 propostas de residência no
hacklab rural em Visconde de Mauá (RJ) entre 5 e 20 de setembro 2013. Até o dia 3
de agosto, pesquisadores, profissionais e amadores podem inscrever projetos que
lidem com comunicação, agricultura, alimentação, água potável, saúde, energia,
transporte, bio-construção, desde uma perspectiva rural. As pessoas selecionadas
receberão transporte, hospedagem, alimentação, ajuda de custo e apoio técnico
para o desenvolvimento de suas propostas.
Confira mais informações e inscreva-se aqui
---

Convocatória Internacional
Interactivos?'13 Nuvem
Autonomias: ciências da roça
No momento em que as cidades chegam no limite de sua sustentabilidade, mais e
mais pessoas se voltam para o campo como opção de vida que garante algum grau
de autonomia. O relativo isolamento das comunidades rurais faz com que muitas
soluções tenham que ser encontradas localmente - desde o conserto de máquinas e
veículos até o tratamento médico. Por outro lado, a cultura do faça-você-mesmo (ou
façamos-juntas), cada vez mais popular, também se orienta pela busca da
independência tecnológica.

Para essa convocatória, estamos propondo a intersecção das culturas hacker e rural
para o desenvolvimento de projetos que permitam uma vida mais autônoma. Nos
interessam projetos inventivos
que lidem com a comunicação, agricultura,
alimentação, água potável, saúde, energia, transporte, bio-construção e outros
campos, desde uma perspectiva rural. Queremos ajudar a viabilizar ideias que
facilitem a reocupação do campo, a produção e distribuição de alimentos saudáveis,
a integração social das comunidades existentes, o compartilhamento dos
conhecimentos tradicionais, a soberania energética e outros efeitos benéficos na
comunidade.
Esta convocatória não se destina apenas a propostas artísticas. Pesquisadores,
profissionais e amadores das mais distintas áreas são bem-vindxs. Queremos
estimular a reflexão, o debate e a experimentação por meio de práticas
colaborativas na intersecção entre arte, ciência, tecnologia e a cultura da
autonomia no meio rural. Apostamos na multiplicidade, na colaboração, na
construção do conhecimento em rede e no uso de software livre.

Processo de seleção de propostas
Serão selecionadas 05 propostas nacionais e internacionais para serem
desenvolvidas ao longo de um período de 13 dias entre os dias 5 e 20 de setembro
de 2013, na Nuvem - estação rural de arte e tecnologia.
Cada proposta contará com o auxílio de até 3 colaboradores. A convocatória
destinada aos colaboradores será lançada após a seleção das propostas para
desenvolvedores para que os interessados possam escolher com qual projeto
querem colaborar. O critério de seleção dos colaboradores será baseado na ordem
de inscrição dos mesmos, até preencher as vagas disponíveis.
A Nuvem oferece aos proponentes desta convocatória:
● hospedagem em uma casa em zona rural com conexão à internet, pequeno
laboratório e espaços coletivos
● passagens(ida e volta nacional e internacional) do local de origem do
proponente até a Nuvem. Em caso de inscrição de projetos com mais de um
proponente, a Nuvem só poderá financiar o transporte de uma pessoa por
projeto.
● alimentação básica (3 refeições). Alimentos especiais ou extras deverão ser
adquiridos pelos proponentes
● ajuda de custo para o desenvolvimento das propostas: equipamentos,
componentes, etc.
● apoio técnico e/ou teórico
Os proponentes se comprometem a realizar as seguintes atividades:

● manter contato com os colaboradores selecionados antes e durante o
desenvolvimento dos trabalhos
● apresentação do projeto no início das atividades
● documentação do processo de desenvolvimento da proposta junto aos
colaboradores a ser depositada na plataforma wiki da Nuvem.
● Mostra do resultado do projeto no final

Critérios de avaliação
As propostas inscritas serão julgadas segundo os seguintes critérios:
●
●
●
●
●

Adequação das/dos candidatas/os ao propósito e contexto desta convocatória
Viabilidade técnica das propostas inscritas e do plano de trabalho
Motivação das/dos candidatas/os
Viabilidade financeira do transporte
Distribuição das regiões de atuação dos proponentes inscritos.

Comissão de seleção
A comissão de seleção será composta pela equipe da Nuvem e por membros por ela
convidados a integrá-la.
Inscreva seu trabalho
As inscrições devem ser feitas através do preenchimento do formulário online
disponível no endereço:
https://docs.google.com/forms/d/13hy5q1IcPnKgP9br7W03HJXu7Kt9LVUAfykRM9lzxQ/viewform
A proposta deverá obrigatoriamente conter:
●
●
●
●
●
●

dados pessoais
proposta livre de trabalho de 2000 a 8000 caracteres
resumo de até 500 caracteres
requisitos técnicos
plano de trabalho estimativo
perfil desejado dos colaboradores

Poderá ser enviado também um portfólio ou currículo do candidato. Cada
proponente poderá ainda enviar links pessoais e uma seleção de seus trabalhos
localizados em suportes digitais e em serviços como Flickr, YouTube, Vimeo, entre
outros, porém isso não é obrigatório. Aceitamos rascunhos, rabiscos e ideias vagas.

ATENÇÃO: caso queira anexar imagens, pode enviar uma cópia do seu projeto em
formato pdf, odt ou doc para nuvemhr@gmail.com o assunto "Projeto
Interactivos'13 Nuvem". Caso você não receba a confirmação de recebimento da
sua proposta até 48 horas depois, solicitamos que envie novamente o projeto.
Prazo
A chamada está aberta até 23h59m do dia 3 de agosto de 2013.
Nuvem
A Nuvem é uma iniciativa para condensar desejos, pessoas, ações e pensamentos,
destinada a acolher insurgências vindas de diversas áreas de interesse. Buscamos a
autonomia que aponta para a sustentabilidade. Essa autonomia não é somente
técnica – geração de energia, redes de comunicação, etc – ela é relativa a todas
instâncias possíveis: ambiente, economia, sociedade, cultura, alimentação, saúde,
corpo, território. Num contexto onde as cidades se tornam cada vez mais
insustentáveis, acreditamos que um espaço rural é o ambiente mais apropriado
para essas experiências.
O projeto é viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da
Cultura brasileiro.
Informações sobre o programa
O formato que utilizaremos será composto por: roda de apresentação e discussão
do tema proposto; laboratório colaborativo para o desenvolvimento das propostas
selecionadas; apresentação final dos projetos desenvolvidos.
Esta metodologia de desenvolvimento de trabalhos pretende ser uma plataforma de
investigação, produção e aprendizagem coletiva que parte do desenvolvimento dos
projetos selecionados. As propostas se desenvolvem em grupos multidisciplinares
de trabalho compostos pelo autor/autores e pelos colaboradores interessados, com
o assessoramento conceitual e técnico de professores e assistentes.
A Nuvem facilitará na medida do possível os meios necessários para a realização e
a documentação dos projetos selecionados.
As jornadas de trabalho serão adaptadas às necessidades particulares dos projetos,
em conciliação com as atividades organizadas e a dinâmica do cotidiano na Nuvem.
Um dos objetivos fundamentais do programa é fomentar o desenvolvimento, a
difusão e o livre acesso a novos acercamentos e redes de colaboração e
conhecimento, por isso contamos com a dedicação dos/das participantes para
elaborar uma adequada documentação dos projetos desenvolvidos, tanto durante o
programa como posteriormente para sua finalização, e a publicar os resultados e

o código fonte sobre as licenças livres que permitam o acesso à difusão do
conhecimento produzido durante o Interactivos?'13 Nuvem.
Divulgação dos trabalhos
A Nuvem fará a difusão dos trabalhos resultantes das residências em meio online e
em ações de comunicação diversas.
Interactivos?
O modelo de trabalho deste programa se baseia na metodologia desenvolvida pelo
Medialab-Prado, centro de artes e tecnologia sediado em Madri, Espanha. O
Interactivos?, que existe desde 2006, propõe um modelo interativo de
aprendizagem que supera a típica dinâmica hierárquica estabelecida nas figuras do
professor e do aluno.
O nome se refere a um questionamento da ideia de interatividade ao mesmo tempo
que propõe a criação coletiva e o uso de ferramentas livres, em um ambiente em
que os participantes podem tanto aprender como ensinar.
O Interactivos? já foi realizado em locais como Madri, Nova York, Cidade do México
Lima e Belo Horizonte (Marginalia+Lab em 2010). Reconhecido internacionalmente,
o modelo idealizado pelo Medialab-Prado recebeu uma menção honrosa na
premiação do festival Ars Electronica, de Linz, Áustria, que há 24 anos reconhece os
mais importantes trabalhos realizados no campo da arte e tecnologia.
Uso de imagem
Todo o material produzido durante o interactivos?'13 Nuvem, assim como toda a
documentação produzida a partir dele,
será compartilhada gratuitamente
utilizando licenças livres. A Nuvem fará a difusão dos trabalhos em meio online, no
site do laboratório e em ações de comunicação diversas. Se o proponente não
quiser sua imagem veiculada aos nossos meios, deverá nos avisar com
antecedência: podemos guardar seu anonimato.
Ao inscrever, pressupõe-se que a/o autor/a da proposta leu e concorda com todos
os termos desta convocatória.
Nuvem, 3 julho de 2013.
http://nuvem.tk/
nuvemhr@gmail.com

