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16.03.2004 - ___

Contrato de utilização de software

Este contrato de utilização de software (neste documento designado por EULA) é o 
contrato celebrado entre o Utilizador, a empresa ____________ (neste 
documento referida como _____); registada no __país__ e fabricante do computador 
______ que adquiriu (neste documento referido por HARDWARE); e terceiros, fornecedores e 
concessores de licenças de utilização de software (neste documento referidos como 
TERCEIROS CONCESSORES DE LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE). Leia 
este contrato EULA cuidadosamente antes de instalar ou utilizar o 
software fornecido pela ______ ou por terceiros fornecido com este contrato (neste 
documento referido por SOFTWARE ______). O acto de instalar ou utilizar o 
SOFTWARE _____ é, por si, a aceitação das condições deste contrato 
EULA.  O SOFTWARE ______ só pode ser utilizado com o HARDWARE 
_____. O SOFTWARE _____ é licenciado e não vendido.

Não obstante o disposto neste contrato, o software de terceiros acompanhado de contratos 
de utilizador de terceiros (neste documentos designados por CONTRATOS EULA DE 
TERCEIROS), ...
...



  

...

Se não concordar com as condições deste EULA, devolva o 
SOFTWARE _____ e o HARDWARE _____ no local onde os adquiriu. 

1. Licença. A licença de utilização de todo o SOFTWARE ____ e respectiva a documentação 
é concedida ao Utilizador pela ____. Este contrato EULA concede ao Utilizador a licença 
de utilização pessoal deste SOFTWARE _____, num único dispositivo 
de HARDWARE _____, não ligado a um ambiente de rede e autorização 
para efectuar apenas uma cópia do SOFTWARE ____ , num suporte 
compatível com o hardware, apenas como cópia de segurança.

2. Restrições. O SOFTWARE _________ contém material sujeito a direitos de copyright e 
outro material sujeito a leis de direitos de autor. Para proteger esses direitos; excepto quando 
legalmente disposto de outra forma; não é permitido descompilar, executar 
engenharia reversa ou qualquer tipo de desmontagem do SOFTWARE 
_____, no todo ou em parte. Excepto no caso de transmissão do SOFTWARE ____ e 
do HARDWARE _____ acompanhados dos respectivos contratos de utilização e sem 
alteração das condições neles expressas, não é permitido vender ou alugar o 
SOFTWARE _____ e cópia a terceiros.
....



  

Aceito ou não?!



  

Software Livre

● Richard Stallman

● Criador do movimento Free Software, 
do projeto GNU (1983) e fundador do 
Free Software Foundation (1985).



  

Definição de Software Livre

● Um software é livre se possui uma licença de 
uso que garante as seguintes liberdades:

– Liberdade 0: executar o programa para qualquer 
propósito

● Lhe permite executar o software de acordo com suas 
necessidades, podendo, por exemplo, instalá-lo e executá-lo em 
quantas máquinas desejar, em qualquer tipo de computador e 
para qualquer finalidade.

– Liberdade 1: estudar como o programa funciona e 
adaptá-lo às suas necessidades

● Lhe permite estudar como o software funciona internamente, 
não apenas para obter conhecimentos que favoreçam uma 
melhor utilização do mesmo, mas também para fins de auditoria 
ou para empregar esses conhecimentos em novos projetos.



  

Definição de Software Livre

– Liberdade 2: redistribuir cópias do programa, de modo 
que você possa ajudar seu próximo

● Essa liberdade lhe permite redistribuir o software para familiares, 
amigos, colegas de trabalho, clientes ou qualquer outra pessoa, 
sem restrição.

– Liberdade 3: melhorar o programa e liberar essas 
modificações, de modo que toda a comunidade se 
beneficie

● Essa liberdade lhe permite modificar o software por conta 
própria, podendo incluir novas funcionalidades ou atender outras 
necessidades.

O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para 
as Liberdades 1 e 3.



  

Licenças Livres

● Tipos:
● Permissivas
● Copylefted

● Exemplos:
● BDS
● GPL  (Copylefted)



  

Políticas Públicas

● Planejamento Estratégico do Comitê de 
Software Livre do Governo Federal
➢ www.softwarelivre.gov.br
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Políticas Públicas

● Protocolo Brasília (2008)
● Instrução Normativa No 4. (2009)
● Leis estaduais de uso de software livre
● Projetos individuais para implantação de 

software livre.
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Software Livre na UFG

● Infraestrutura de Rede e de Serviços Web
● Roteadores
● Máquinas Servidoras
● Ambientes de Educação à Distância
● Serviços Web Comuns - Agenda eletrônica, listas 

de discussão, gerência de projetos e etc. 



  

Software Livre na UFG

● Projeto Software Legal:
● Princípios

– Uso correto das licenças de uso de software 
– Acesso gratuito e social aos programas de computador 

mais fundamentais
– Adoção de padrões abertos de arquivos



  

www.cercomp.ufg.br



  

www.cercomp.ufg.br/sejalivre



  

Exemplos de Software Livre

● GNU/Linux
● BrOffice
● Mozilla Firefox
● GIMP
● VYM
● Planner
● JabRef
● Latex

● Shutter
● Record Desktop
● Inkscape
● Blender
● Scribus
● Moodle
● KeePassX
● Centenas de outros...



  

Software Livre em Casa

● GNU/Linux
● BrOffice, Firefox 
● F-spot, GIMP
● Griffith, GCstar
● Stellarium, Celestia
● Miro

● Twinkle
● Meld
● Rhythmbox
● Frozen-bubble



  

Referências

● UFG:
● http://www.cercomp.ufg.br
● http://www.cercomp.ufg.br/sejalivre
● Repositório ftp://ftp.ufg.br
● Lista de discussão: http://listas.ufg.br

● Outros:
● www.softwarelivre.gov.br
● www.fsf.org
● www.sourceforge.net

http://www.softwarelivre.gov.br/
http://www.fsf.org/
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