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HistÃ³ria da FUG-BR
Historicamente a lista de discussÃ£o sobre o sistema operacional FreeBSD mais conhecida na dÃ©cada de 90 no Brasil,
era a lista oficial em lÃ-ngua portuguesa, freebsd@br.freebsd.org, hospedada na Unicamp e gerenciada por Pedro
Vazques, um dos pioneiros em FreeBSD no Brasil.
Contudo, em 1999 o servidor onde a lista ficava hospedada, bem como outros servidores FreeBSD na Unicamp, tornouse indisponÃ-vel devido Ã falhas motivadas por problemas elÃ©tricos. Devido Ã funÃ§Ã£o secundÃ¡ria deste servidor, a lista
demoraria para ser restaurada. Edson Brandi, usuÃ¡rio FreeBSD e ex-aluno de Pedro Vasquez no Instituto de QuÃ-mica
da Unicamp era um dos principais membros da lista, muito ativo, e notou que todos os outros membros dessa lista se
sentiram Ã³rfÃ£os com a indisponibilidade da mesma. Seguindo consideraÃ§Ãµes de Vinis, Jean M Melo, Cappriotti e
outros na Ã©poca, Brandi teve a iniciativa de criar uma lista no Yahoo! Groups, que inicialmenete serviria para os Ã³rfÃ£os
paulistas da lista outrora hospedada na Unicamp.

Inicialmente, a idÃ©ia era tornar a lista referÃªncia de comunicaÃ§Ã£o de um Grupo UsuÃ¡rios de FreeBSD de SÃ£o Paulo.
O foco inicial nÃ£o era exclusivamente tÃ©cnico. Discutiam-se encontros em churrascarias conhecidas da capital paulista
e outros churrascos de motivaÃ§Ãµes diversas. A idÃ©ia era um ambiente misto de questÃµes tÃ©cnicas e eventos sociais com
usuÃ¡rios FreeBSD. PorÃ©m, dada a indisponibilidade da lista freebsd@br.freebsd.org, membros dos outros estados e
diversos outros Ã³rfÃ£os da lista se inscreveram na FUG. A FUG nesse momento era ainda a lista do Yahoo! Groups, e
para diminuir essa informalidade Brandi resolveu oficializar o nome do grupo, chamando-o FUG SP BR (FreeBSD Users
Group, SÃ£o Paulo, Brasil), e migrou a lista para http://www.fugspbr.org.
Agora sim em seu domÃ-nio prÃ³prio, a lista da FUG bem como site foram hospedados na Universidade Federal de SÃ£o
Carlos, graÃ§as Ã dois membros do grupo desde sua fundaÃ§Ã£o, Marcelo Duarte (Forfe) e Alvicler MagalhÃ£es (Calvin) .Â
Por muito tempo, de 1999 Ã 2004 a lista rodou no servidor epsilon.dq.ufscar.br, que era um Pentium 166 com 64MB de
RAM, que nunca deixou de atender realizar sua funÃ§Ã£o e servir Ã FUG. Marcelo e Alvicler eram os mantenedores
locais, que tinham acesso fÃ-sico ao servidor, mas poucas vezes essa maquininha valente deixou o grupo na mÃ£o.
PorÃ©m, esse nome logo deixou de condizer com a realidade do grupo. O "SP" nÃ£o fazia mais sentido, jÃ¡ que a lista era
agora composta de membros de todo o paÃ-s. EntÃ£o a FUG SP BR passou a ser chamada apenas de FUG-BR. O
domÃ-nio contudo continuou fugspbr.org atÃ© 2005. Em 2005 Patrick Tracanelli e Jean M Melo, tambÃ©m participantes da
lista desde seu primÃ³rdio, em conjunto com Edson Brandi resolveram migrar aos poucos o domÃ-nio antigo para um
novo, mais simples e que representasse melhor o grupo de usuÃ¡rios, apenas FUG, fug.com.br de fato.
A migraÃ§Ã£o aconteceu aos poucos e sem pressa. Por muito tempo os domÃ-nios eram sinÃ´nimos, atÃ© MarÃ§o de 2006
quando todas as referÃªncias Ã fugspbr.org foram desativadas. Apesar dos dois endereÃ§os ser alias um do outro hÃ¡
mais de um ano e meio, apenas recentemente fugspbr.org foi desativado quanto Ã seu propÃ³sito original.
A FUG-BR tem seu histÃ³rico como maior patrimÃ´nio. A base de conhecimento acumulada desde 1999 Ã© bem grande, e
reflete as diversas fases do grupo. VocÃª consegue ver mensagens da Ã©poca do Yahoo Groups, FUG SP BR,
acompanha os grandes fatos importantes que marcaram a histÃ³ria do FreeBSD dentro e fora do Brasil. TambÃ©m
consegue acompanhar algumas situaÃ§Ãµes de flame wars que trouxeram pra lista uma boa experiÃªncia quanto Ã
administraÃ§Ã£o de um grande grupo de usuÃ¡rios.
Hoje a lista tem cerca de 1.000 membros cadastrados. Essa mÃ©dia varia para cima ou para baixo de acordo com a
tranquilidade e nÃ-vel da lista que tem ciclos de alto nÃ-vel e de discussÃµes bÃ¡sicas. A mÃ©dia diÃ¡ria de mensagens na
lista, histÃ³ricamente Ã© de 14 mensagens diÃ¡rias. Hoje esta mÃ©dia estÃ¡ em 23 mensagens diÃ¡rias (Ãºltimos 60 dias).
Em Abril de 2006 a FreeBSD Brasil LTDA cedeu toda a infra-estrutura da FUG-BR, que anteriormente era mantida por
Edson Brandi e algumas contribuiÃ§Ãµes adicionais da comunidade. Esta infra-estrutura agora conta finalmente com um
sistema seguro de backup e uma boa disponibilidade.
Sysadmins da FUG-BR
Desde entÃ£o a administraÃ§Ã£o da FUG-BR Ã© realizada por uma equipe concisa e responsÃ¡vel de sysadmins
voluntÃ¡rios. Esta equipe hoje Ã© formada por:
- Edson Brandi
- Patrick Tracanelli
http://www.fug.com.br
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- Renato Frederick
- Diego Linke
- Renato Botelho
- Giovanni P. Tirloni
- Jean M. Melo
- Marcus A. Grando
- MÃ¡rio SÃ©rgio Candian
- Marcos Silva
- Alvicler MagalhÃ£es
- Marcelo Duarte
Time Web da FUG-BR
Todo o conteÃºdo Web que vocÃª encontra em http://www.fug.com.br Ã© mantido por uma equipe dedicada de voluntÃ¡rios,
tambÃ©m parte da lista FUG-BR. SÃ£o eles os responsÃ¡veis pelo conteÃºdo que Ã© apresentado no sÃ-tio Web da FUG-BR.
Eles percorrem a Internet afim de encontrar notÃ-cias, artigos e documentos de interesse da comunidade FreeBSD.
TambÃ©m analisam as contribuiÃ§Ãµes submetidas pela comunidade, e principalmente, Ã© uma equipe que quer crescer.
Esta equipe hoje Ã© composta dos seguintes membros da FUG:
- Marcelo AraÃºjo (ausente)
- Felippe de Meirelles Motta (meio ausente)
- Patrick Tracanelli (meio ausente)
- Marcos Silva (ausente)
- Daniel Bristot de Oliveira (ausente)
- Christopher Giese (ausente)
- FÃ¡bio F Mendes (ausente)
Como vocÃª pode notar, o time WWW da FUG-BR anda desfalcado.
Se vocÃª tem disponibilidade e deseja contribuir com o sÃ-to Web da FUG-BR, torne-se parte desse time. Se tem
tambÃ©m disponibilidade e conhecimento para traduzir materiais e artigos de inglÃªs para portuguÃªs, ou se quer ter uma
coluna periÃ³dica no web site da FUG, ou se tem crÃ-ticas, sugestÃµes, idÃ©ias ou qualquer outra consideraÃ§Ã£o, entre em
contato com essa equie em www _em_ fug com br. Todos receberÃ£o uma cÃ³pia dos e-mails enviados neste endereÃ§o.
Time de Coordenadores FUGs Estaduais
VocÃª provavelmente jÃ¡ leu sobre as FUGs Estaduais. Se nÃ£o leu, faÃ§a-o por gentileza, certamente serÃ¡ de seu
interesse. ApÃ³s ler vocÃª Ã© capaz de saber como entrar em contato com os coordenadores das FUG Estaduais e com a
coordenaÃ§Ã£o da FUG de cada estado. Mas nÃ£o conhece ainda que Ã© parte desse time. As FUGs Estaduais tem sua
coordenaÃ§Ã£o composta por:
- Diego Linke
- Patrick Tracanelli
- Jean M Melo
- Marcos Silva
- Ricardo Nascimento Ferreira
- Hugo Eduardo de Araujo Pessoa
- Edson Brandi
- Patrick Tracanelli
- Marcio Luciano Donada
- Victor Big Shot
- Carlos Porto Filho
- Alexandre Vasconcelos
- Giovanni P. Tirloni
- Klereson
- Spoilt
- Pablo Serrao Coser
- Lucas Dias
- FlÃ¡vio de Oliveira Barros
- Cristofe Rocha
http://www.fug.com.br
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Este time de coordenadores podem ser encontrados em coordenadores _em_ fug com br. Todos receberÃ£o uma cÃ³pia
dos e-mails enviados neste endereÃ§o.
Sobre o Web Site
O Web site da FUG Ã© feito sobre o Sistema de Gerenciamento de ConteÃºdo Joomla, CMS de CÃ³digo Aberto (Software
Livre) disponÃ-vel em http://www.joomla.org. O design atual do web site Ã© baseado na aparÃªncia criada por Joe CB,
usado originalmente em ambiente interno pela FreeBSD Brasil LTDA e extendido em funcionalidades para a FUG-BR.
Algumas artes (parte grÃ¡fica) foram contribuÃ-das por:
- Breno Lima (http://www.ebalada.com)
- Patrick Tracanelli
O site da FUG-BR usa os seguintes componentes ou softwares adicionais ao Joomla, que querem crÃ©dito especial Ã
seus criadores originais:
- Ako Comment (sistema de comentÃ¡rios)
- Gallery (galeria de imagens)
- Userlist Extended (sistema extendido de usuÃ¡rios)
- My PMS (mensagens privadas entre usuÃ¡rios)
Direitos AutoraisBSD Daemon Copyright 1988 by Marshall Kirk McKusick.
All Rights Reserved.

PermissÃ£o para uso da imagem do capetinha do FreeBSD no web site da FUG-BR obtida por correio eletrÃ´nico em
Junho 2006. Leia mais sobre os direitos de uso dessa imagem aqui.
"The mark FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation and is used by FUG-BR with the permission
of The FreeBSD Foundation."
"The FreeBSD Logo is a trademark of The FreeBSD Foundation and is used by FUG-BR with the permission of The
FreeBSD Foundation."Â
Uso destes Ã-tens e nomes no web site da FUG-BR concedido Ã FreeBSD Brasil LTDA por John Polstra em 2002,
presidente FreeBSD Foundation na Ã©poca e regarantidos para a FUG-BR em 2006 por Justin Gibbs, secretÃ¡rio da
FreeBSD Foundation em 2006. Extendido em 2006 para uso em camisetas e material promocional e publicitÃ¡rio por Deb
Goodkin.
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