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Visão GeralVisão Geral
● Não existem dados consolidados sobre o 

uso de software livre na educação em 
instituições de ensino superior

● Movimento cada vez mais forte e 
amplamente difundido
– Eventos de divulgação de norte a sul do país

– Escolas técnicas, universidades, empresas

– Em todo lugar ...

● FINEP: editais para desenvolvimento de 
software livre



Uma rápida visãoUma rápida visão
● Google:

– Software livre 
● usp.br: 20.700 documentos
● unicamp.br: 16.000 documentos
● unb.br: 822 documentos
● ufrj.br: 609 documentos

– Linux
● usp.br: 318.000 documentos
● unicamp.br: 102.000 documentos
● unb.br: 730 documentos
● ufrj.br: 612 documentos



Iniciativas de SucessoIniciativas de Sucesso
● Fórum Internacional de Software Livre 

(7ª Edição em 2006)

● Telecentros da Prefeitura de São Paulo
(Toda esta Gente)

● Código Livre (www.codigolivre.org.br)

● Univates (www.univates.br)
– Migração de grande parte de seus sistemas para 

soluções livres

● Solis (www.solis.coop.br)
– Cooperativa de desenvolvedores com modelo de 

negócios baseado em software livre

● E muitas mais





Software Livre em IESSoftware Livre em IES

I Forum Nacional de Software Livre em Instituições 
de Ensino Superior (IES), São Carlos, São Paulo
Novembro de 2002 (http://www.ufscar.br/solies/)

O objetivo do evento é discutir o software livre nas 
instituições de ensino superior – IES – e como estas 
instituições podem incentivar a cultura do software livre em 
seu ambiente de ensino, pesquisa, extensão e administração

http://www.ufscar.br/solies/


Código LivreCódigo Livre
● Hospedagem de projetos de software 

livre
– http://www.codigolivre.org.br

● Baseado no sistema Gforge
– Maior projeto cadastrado

● 1.466 projetos e 10.779 usuários 
registrados (novembro/2005)

● Parceria Univates,  Unicamp e Solis
● Espelhos: UnB, USP, UniRio 





UnicampUnicamp
● Software Livre

– http://www.softwarelivre.unicamp.br

– Firme propósito de converter seu 
desenvolvimento ao modelo livre

● Teleduc
– Software para uso educacional

– Desenvolvido pelo Núcleo de Informática 
Aplicada à Educação, coordenado pela Profª 
Heloísa Rocha

– Ampla utilização no Brasil e no exterior

– http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc



UnicampUnicamp
● Equipe montada para fomento ao uso de 

software livre
● Diversos projetos já em curso:

● Rau-Tu: Sistema de Perguntas e Respostas
– http://www.rau-tu.unicamp.br

● Nou-Rau: Biblioteca Digital
– http://www.rau-tu.unicamp.br/nou-rau

● CCProject, Sisaweb, Seven, D-form, Z-Rabbit, 
Catálogo telefônico, controle resíduos, e-Science

– http://www.softwarelivre.unicamp.br





UnicampUnicamp

● Bibliotecas
– Nou-Rau: Arquivamento e indexação de 

documentos digitais

– Biblioteca digital Unicamp
● 12.928 documentos e 6.085 teses e dissertações 

(novembro/2005)
● 20 GB em documentos digitais

– Terminais públicos com LTSP

● Sistema Rau-Tu de Perguntas e 
Respostas





Ensino AbertoEnsino Aberto

● Ensino Aberto
– Integração sistema acadêmico com ambiente 

TelEduc

● Portal Ensino Aberto
– Publicação na Web de material didático de 

disciplinas de graduação

– Inspirado no projeto OpenCourseware do MIT







Apoio a Software LivreApoio a Software Livre

● Diversos repositórios de distribuição de 
software livre:
– Linorg.usp.br

● Maior repositório nacional de software livre

– ftp.unicamp.br
● 760 GB de espaço em disco
● Média de transferência diária de dados em torno 

de 15MB/s



Gracias!Gracias!


