
Campus Party Brasil anuncia destaques em sua segunda edição  

Com mais ênfase em cultura digital do que nos demais países em que acontece, edição 
brasileira do evento acontece de 19 a 25 de janeiro, em São Paulo. 

Campus Party, maior encontro de comunidades de Internet do mundo, acontece pela segunda 
vez no Brasil, de 19 a 25 de janeiro, no Centro de Exposições Imigrantes em São Paulo. 

Mais de 6 mil pessoas ficarão uma semana instaladas no evento com acesso à banda individual 
de Internet mais rápida do mundo (10 Gb) e compartilhando conhecimento em 12 áreas 
temáticas. 

Até a última segunda-feira, dia 24, 66% dos ingressos já haviam sido vendidos. O evento 
isenta da taxa de inscrição os participantes inscritos por meio das caravanas organizadas. 

O conceito do conhecimento compartilhado reflete o espírito da Campus Party Brasil e ganha 
novas perspectivas na edição 2009. Em um evento que atrai um público mais disposto a dividir 
informações do que simplesmente absorvê-las, o encontro representa um novo 
posicionamento dos brasileiros que já vivem esta nova sociedade em rede. 

“O crescimento das redes sociais, blogs e semelhantes mostra que o internauta hoje prefere 
interagir a ser passivo neste processo. A era dos portais acabou”, diz o diretor-geral da 
Campus Party Brasil, Marcelo Branco. 

Além do acesso à banda individual de Internet mais rápida do mundo, proporcionada pela 
Telefônica, o grande destaque da segunda edição da Campus Party Brasil é o seu conteúdo. 

Serão centenas de atividades como palestras, debates, workshops e competições divididas em 
12 áreas temáticas – Vídeo, Design e Fotografia; Música, Astronomia, Blog, Desenvolvimento, 
Games, Modding, Robótica, Simulação e Software Livre. 

A festa conta ainda com oito ações especiais, que envolvem várias áreas. As cinco da primeira 
edição – Inclusão Digital, Campus Verde, Campus Móvel, Campus Media e Barcamp – e as 
estreantes Cibercultura, Grid Computer e Sarau Digital. 
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