
Nuvem.tk seleciona de 4 a 6 projetos para desenvolvimento no hacklab rural em 
Visconde de Mauá (RJ) entre 11 e 17 de maio de 2014. Até dia 12 de abril, os 

interessados podem inscrever projetos que desenvolvam tecnologias e táticas de 
resistência e autodefesa da população contra a repressão de estado e sociedade. 

De acordo com o resultado do financiamento colaborativo os selecionados poderão 
receber alimentação, hospedagem e apoio técnico para o desenvolvimento de suas 

propostas.

---

 

 



 

Táticos, insubmissos, propomos um encontro de pesquisa e produção         
colaborativa de tecnologias para ações de neutralização da repressão às          
manifestações populares. O encontro é uma resposta às mobilizações que          
vem ocorrendo no país recentemente. Sentimos a necessidade de projetar          
maneiras pacíficas e seguras de manifestarmo-nos. 

Sendo assim, convocamos interessados a criar dispositivos para que desta          
maneira possamos nos defender e evitar a repressão violenta. Buscamos          
projetos que lidem, por exemplo, com a proteção à integridade física dos            
participantes de manifestações, com a difusão autônoma de informações e          
opiniões, como coleta de provas para defesa legal de manifestantes,          
coreografias de massa e outros.

Serão convidados de 4 a 6 projetos através de chamada pública. Os            
projetos serão desenvolvidos em região rural do Rio de Janeiro, de 11 a 17              
de maio. 

A Constituição Federal nos garante a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, assim              
como a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de             
censura ou licença; todos podemos reunir-nos pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,              
independentemente de autorização. É abuso de autoridade o atentado à liberdade de locomoção; ao              
direito de reunião; à segurança física do indivíduo

O processo

Serão selecionadas 04 a 06 propostas nacionais e internacionais para          
serem desenvolvidas ao longo de um período de 6 dias entre os dias 11 e               
17 de maio de 2014, na Nuvem - estação rural de arte e tecnologia.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnuvem.tk%2F%3Fcontralab.head.13911070959&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1V5vu3UZ1W9cb4dmgbAq2Z0KqIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnuvem.tk%2F%3Fcontralab.head.13911070959&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1V5vu3UZ1W9cb4dmgbAq2Z0KqIQ


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. Cada colaborador poderá escolher trabalhar nas propostas de         
seu interesse, independentemente dos seus conhecimentos técnicos. 

A Nuvem oferecerá aos proponentes desta convocatória: 

● Hospedagem em uma casa em zona rural com conexão à internet, 
pequeno laboratório e espaços coletivos

● Alimentação básica (3 refeições). Alimentos especiais ou extras 
deverão ser adquiridos pelos proponentes. Os alimentos deverão ser 
preparados pelos participantes.

● Apoio técnico e/ou teórico

A Nuvem oferecerá aos proponentes desta convocatória (dependendo do         
resultado do financiamento colaborativo):

● Passagens para os proponentes ida/volta 
● Material para desenvolvimento das propostas

A Nuvem realizará nova rodada de financiamento coletivo, onde esperamos          
poder obter fundos para transporte desde as cidades do Rio de Janeiro ou             
São Paulo, além de verba para compra de materiais. Se não obtermos            
verba para passagens aéreas nacionais ou internacionais, forneceremos        
carta de convite para que os proponentes possam buscar apoio nesse           
sentido.

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, 



que pode ser disponibilizada ou não para o público, dependendo da 
avaliação estratégica dos proponentes

● Mostra interna do resultado do projeto no final do encontro

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

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 envio do formulário por e-mail ao             
endereço nuvemlab@riseup.net

O formulário está disponível em:
http://nuvem.tk/files/2014/FormularioContralab.odt (ODT)
http://nuvem.tk/files/2014/FormularioContralab.doc (DOC)

Uma vez preenchido, o formulário deverá ser enviado nos formatos doc,           
odt ou pdf. Deverá obrigatoriamente conter:

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

Se for o caso, 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           

mailto:nuvemhr@gmail.com
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnuvem.tk%2Ffiles%2FFormularioAutonomias.odt&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHN78LQFsYt-sNwbCv3OHANK5bDIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnuvem.tk%2Ffiles%2FFormularioAutonomias.odt&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHN78LQFsYt-sNwbCv3OHANK5bDIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnuvem.tk%2Ffiles%2FFormularioAutonomias.doc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYRZ9NI_0wvxDVIVXM3x7LJ3f_Mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnuvem.tk%2Ffiles%2FFormularioAutonomias.doc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYRZ9NI_0wvxDVIVXM3x7LJ3f_Mw


como Flickr, YouTube, Vimeo, entre outros, porém isso não é obrigatório.           
Aceitamos rascunhos, rabiscos e ideias vagas.

Caso você não receba a confirmação de recebimento da sua proposta por            
e-mail até 48h depois, solicitamos que envie novamente o formulário.

Proponentes que queiram usar encriptação podem usar a chave pública do           
email nuvemlab@riseup.net - no fim da convocatória - ou baixá-la do           
servidor keyserver.ubuntu.com
 

Prazo
A chamada está aberta até 23h59m do12 de abril de 2014

Vakinha
Propomos o financiamento colaborativo do encontro, para oferecer        
alimentação, hospedagem e suporte técnico aos proponentes e        
colaboradores. Outras facilidades como passagens e verba para materiais         
serão oferecidas de acordo com o resultado do financiamento.

Atingindo 3 mil reais: alimentação, hospedagem, acesso ao laboratório e          
suporte técnico para 4 projetos

Atingindo 5 mil reais: passagem para quatro proponentes

Atingindo 7 mil reais: verba para compra de materiais dos projetos

Atingindo 11 mil reais: convidamos dois projetos a mais com hospedagem,           
alimentação, passagem e materia

 
Clique aqui para contribuir com a Vakinha. 

 
Contribuições internacionais podem ser feitas via paypal ou bitcoins para o mail            
nuvemlab(a)riseup.net

Preferimos bitcoins! 

mailto:nuvemlab@riseup.net
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vakinha.com.br%2FVaquinha.aspx%3Fe%3D245847&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH81JSHqMOjDdgmX9Vc8xdcqDGLfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vakinha.com.br%2FVaquinha.aspx%3Fe%3D245847&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH81JSHqMOjDdgmX9Vc8xdcqDGLfQ


Cronograma
16 de março -> publicação da chamada
12 de abril -> fechamento da chamada
15 de abril -> resultados e convocatória para colaboradores
11 a 17 de maio -> laboratório 

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.

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. Apostamos na multiplicidade, na colaboração, na         
construção do conhecimento em rede e no uso de software livre.

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 ContraLab.

Divulgação dos trabalhos
A Nuvem fará a difusão dos trabalhos resultantes das residências em meio            
online e em ações de comunicação diversas.

Uso de imagem e identidade
Todo o material produzido durante ContraLab, 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 e/ou sua identidade 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, 15 de maio de 2014.

http://nuvem.tk/
nuvemlab@riseup.net
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