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Dispõe sobre a padronização quanto ao uso de software liv(~na UFPIJ.
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O F~eitor da Universidade Federal do Pará, no uso de suasatribuiçõ,f';ls'legais e
tendo em vista a padronização e o controle da instalaç~o e.·uso sottwarqs: na .
UFPA" e -; .J <.:,i\'fV",\ .
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Considerando que a Instrução Normativa n. 02 de 12 de Março de»2003,' ','
determina que cada unidade faça um inventário completo sobre os co.mputadgf,€s e'
soflwares instalados que estão sob sua responsabilidade, : ;;:/.,
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Considerando que a lei do sortware 9.609/98 .determiGl~ re~ponsabHidad~~aos<>'
infratores de direitos autorais de programas de computador;' que instalafl) Ol{;;Qsam. '.. '" '.;
cópias ilegais de softwares; e que prevê pena de detenção q.e 6 meses a'2al'iQsou~",
multa aos responsáveis diretos pela violação dos direitos autorais, ,,,,,/,,,, .. , ' ... ".

. Considerando que, nos últimos anos, a UFPA distribui~ 900miCf()C~r;np~~~~r~s:;';
da POSITIVO, todos eles acompanhados de uma licença doWinClows 98(o:SEeQM,:.,<
tem a documentação fiscal do Wif7dows'98, para estes compumdor,es), ;','-:.;/s'::'··;):;': .. <>{:/ ".,

I . ( :~;..~.. ' "~:';:,}',..::"..:s,'.,\1'.!,;>.,-:::'.'.:; '~i:,'~.:'~. :-:~'.:-~.'.}---".i .'0:, ';,:;- ,,::,','"

Considerando que, atuaimente, 'na UFPA, estamos difundindo uma:,"c,ul.tÚra',:de,'.2.,
software livre", com o objetivo .de reduzir os custos com lícer1Ças; e qy'e:X-e,~E!rn,bs.,;X?/:,.
trabalhando para em 2004 termds uma versão do sistema UFPA4000 queJunctone na::;";','

internet (Windows ou LlNUX)'cor(lO é o caso d9sistema SAAD, ""; ':'1~:*:~.;::':~,r~WID;}.~}?".:,,·..
Considerando que existe o softw,are livre Open Office qu~ é sirnilw'aCl'~p~cote;;:;

Offíce da MicrosoftJ~:' • ::"i;':; ,', ""/<.
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Rosolve: .:",;.;.", ", .; <,.:;",/:.;,;,;,":' ".:;<"'\:.:~

:.,;" :.5;:;};'H:f:'·;:;,};·:,;< " ",

Art. 10 Instituir orientações a ~erem observadas com o obj?tiyo de padro"fzar~;a;;;:,';,:;~:'"
instalaçi30 e uso de sistemas :de softwares na instituição e $-ubstituir sofJ.w,ares,r':'

proprietários por softwares livres. 'r .... ' :;·:;,;::~;,~-,;;l~,~lN:;;~'.'l:jf}"'::,:

Art. 20 Nos microcomputadores ,usados em serviços adrninistrativQs, geve seru.ti1izado'\:>

o sistema. Windo,ws 98, haia vista que o sistema UFPA2000 e demqis'si~emas;';';"
\jtl~IZéldOl, f:'ek.!6 ®f'€Ja~s g~WIl'l$'I1~l'nfi:lt'H~I~ ker.APE' <$.!Af'li 91l3"H1l": \jlH~, l6i4.Y"ÍI:i~i~r-t!l'Tí~•.. \lVmdOWB. i ) ')., "', .... ':,'.' '.... .'.
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Art 3° Nos trabalhos de secretaria das unidades e sub-:unidades (centros,
departamentos, curso~, etc.) devem ser utilizados os compl,Jtadores'da POSITIVO,'com
o software Windows 98, o qual já está legalizado. ..,..... ,~;·~,·tr .,.. '.".,'.: .'. . '-, .. "',:

Parágrafo Único: Caso não seja um microcomputador da POSITIVO,·é necessário ter a
documentação do :sistema Windows instalado, cabendo a direção de;cada'unidade
providenciar a documentação. " , ,.; .' . /'

Art. 4°. O software livre Open Oflice, que roda taDto emWindows.i·comoerrrLINUX,
.passa a ser o pacote padrão para edição de documentos -- ele sub~titui o pacote Office
da Microsoft (VVord, Excel, Power Point). Portanto, o pacote Open Officedeve estar
instalado em todos os computadores.. ..;.•).;>;: .
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Parágrafo Único: Caso' o microcomputador tenha instalado o pacote Office da
Microsoft, que é um soffware proprietário, o seu responsável deve ter a documentação
legal da licença. \ ""':;>~~:
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Art. 5°. Nos laboratórios de informática deve-ser utilizar o sistema'iLINUX com

software? livre? similares aos softwares proprietários.

Parágrafo Único: Caso não seja possível a utilização de softwares. livres;:: a ,unidade
respon$ável pelo labora~ório deverá providenciar a comprae'a'docurnentação" dos
softwares proprietários a. serem utilizados no laboratório, cànferíndocorrúo'inventário
do laboratório. ': . 7it ' "><;':':;><'>i"'o .
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Art. 7°. Esta Instrução Notmativa entra em vigor na data de sua
! «;'

Art. 6°. Caberá ao Departamento de ~9rnputação (SECOM)

fiscalização para o cumprimento de~ta resolução;


