
11/12/2013

1

Ferramentas de Software para 
Gestão de Projetos

Prof. Esp. André Luís Belini

Aula 04

Gestão Múltipla de Projetos e 

Software Livre



11/12/2013

2

Software Livre (GNU Org)

• Por “software livre” devemos entender aquele

software que respeita a liberdade e senso de

comunidade dos usuários. Grosso modo, os

usuários possuem a liberdade de executar, copiar,

distribuir, estudar, mudar e melhorar o software.

Com essas liberdades, os usuários (tanto

individualmente quanto coletivamente) controlam o

programa e o que ele faz por eles.

Quatro liberdades essenciais do Software Livre

• A liberdade de executar o programa, para
qualquer propósito (liberdade 0).

• A liberdade de estudar como o programa funciona,
e adaptá-lo às suas necessidades (liberdade 1).

• A liberdade de redistribuir cópias de modo que
você possa ajudar ao próximo (liberdade 2).

• A liberdade de distribuir cópias de suas versões
modificadas a outros (liberdade 3). Desta forma,
você pode dar a toda comunidade a chance de
beneficiar de suas mudanças.
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• Um programa é software livre se os usuários

possuem todas essas liberdades. Portanto, você

deve ser livre para redistribuir cópias, modificadas

ou não, gratuitamente ou cobrando uma taxa pela

distribuição, a qualquer um, em qualquer lugar.

Ser livre para fazer tudo isso significa (entre outras

coisas) que você não deve ter que pedir ou pagar

pela permissão para fazê-lo.

Licenças Copyleft

• Copyleft é um método legal de tornar um

programa em software livre e exigir que todas as

versões modificadas e extendidas do programa

também sejam software livre.
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Software Livre no Brasil

• Conheça um pouco do movimento do software

livre no Brasil.

• Você sabia que existem sites mantidos pelo

governo com inúmeros softwares livres

disponíveis para downloads?

Portal do Software Público Brasileiro

• http://www.softwarepublico.gov.br/
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Portal do Software Livre

• http://www.softwarelivre.gov.br/

Software Livre Brasil

• http://softwarelivre.org/
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Governo Eletrônico

• http://www.governoeletronico.gov.br/

Distribuições Linux

• http://www.ubuntu-br.org/
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Debian (Brasil)

• http://www.debian.org/

Slackware

• http://www.slackware.com/
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Sites úteis sobre TIC

• http://www.cetic.br/

Cert.br (Centro Tratamento e Estudos Segurança Informação)

• http://www.cert.br/
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NIC.br (Comitê Gestor da Internet)

• http://www.nic.br/

Vídeos e materiais adicionais

Para ver alguns vídeos sobre o assunto e também
mais alguns links, veja abaixo:
• http://profandreluisbelini.wordpress.com/category/s

oftware-livre/

• http://profandreluisbelini.wordpress.com/videos/
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