
Você gosta de eventos?

#!/usr/bin/python

# Python exception handling.

# Choose two random integers.

import random
i = random.randrange(0, 8)
j = random.randrange(-1, 6)
print i, j
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Achou um bug? Nos avise! Você pode 
usar o site ou a ferramenta "reportbug".

Participe do Concurso de Popularidade 
Debian. Responda "sim" no momento da 
instalação. Isso ajudará a escolher os 
pacotes do primeiro CD/DVD e avaliar a 
base de usuários para qualquer pacote.

Instale, teste e use no seu 
computador.

Para contribuir não sendo

um desenvolvedor Debian

Para contribuir 

intensamente com o Debian

https://www.debian.org/Bugs

https://popcon.debian.org

https://www.debian.org/distrib

Você gosta de escrever?
Escreva manuais, notícias, livros ou 
outros materiais que possam ajudar 
novos usuários.
https://www.debian.org/doc/ddp
https://www.debian.org/News/project

Achou um bug?  Mande um patch!

Adote um pacote órfão ou comece a empacotar 
um novo software, sozinho ou se juntando a um 
time.
Leia a documentação técnica na página do Canto 
dos Desenvolvedores, como o Guia dos Novos 
Mantenedores, o Manual de Políticas Debian ou a 
Referência dos Desenvolvedores Debian.

Traduza páginas do site do Debian, 
manuais ou descrições de pacotes.

https://www.debian.org/doc/ddp
https://www.debian.org/devel/website
https://www.debian.org/international/l10n

Você gosta de traduzir?

Você gosta de programar?

https://www.debian.org/Bugs
https://www.debian.org/Devel

Organize encontros, festas no dia do 
aniversário do Debian (16 de agosto), 
faça apresentações sobre o Debian em 
eventos de TI na sua cidade ou no seu 
país.
Produza camisas, banners, panfletos, 
adesivos, canecas, cartazes e
outras artes para publicidade da 
comunidade Debian.

Para promover a

comunidade Debian

https://wiki.debian.org/Promote
https://wiki.debian.org/DebianDay
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Acesse: http://collab.debian.net

Acesse:  http://www.curitibalivre.org.br

Plataforma experimental da comunidade 
Debian para estimular colaborações.

Collab Debian

O Sistema Operacional Universal

LivreCuritiba
A Comunidade Curitiba Livre é um grupo de 
estudo que atua em prol do movimento de Software 
Livre na cidade de Curitiba e Região Metropolitana. 
Nossas atividades sempre são focadas no incentivo 
ao uso e desenvolvimento de Software Livre além de 
promovermos a liberdade do conhecimento.


