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1

Introdução

O presente relatório é um dos resultados das atividades do Grupo de Trabalho Software Livre, vinculado
ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC) da UFABC. O GT foi
instituído em 16 de setembro de 2016 (Portaria 002/2016 do CETIC),1 com a finalidade de realizar um
estudo prospectivo sobre o potencial do uso de software livre na UFABC. Os objetivos do estudo incluíam
contextualizar e identificar benefícios do software livre, apresentar um catálogo de indicações de softwares
livres para uso no ambiente da UFABC, e apresentar recomendações para sistematizar e disseminar o uso
de software livre na comunidade.
As atividades do GT (que culminaram na realização deste relatório) envolveram um processo de debate
e reflexão entre seus membros, subsidiado por reuniões periódicas, pesquisas documentais e bibliográficas,
visitas de campo, entrevistas e uma pesquisa de opinião aplicada a toda a comunidade da UFABC.
O relatório está dividido em três partes. A primeira, mais geral, apresenta conceitos básicos, um
breve panorama histórico do software livre, suas principais características e potenciais benefícios; a segunda apresenta e discute os resultados da pesquisa de opinião e entrevistas realizadas, diagnosticando
o cenário atual que eles revelam sobre o tema na UFABC (tanto no âmbito administrativo, como no
didático-científico); e a terceira indica recomendações baseadas nesse diagnóstico. As recomendações
visam apontar oportunidades para a universidade se beneficiar do uso de soluções livres como uma opção
tecnológica estratégica, mas sem deixar de reconhecer os desafios e barreiras existentes.
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O que é software?

Sabemos que o uso de software é essencial para qualquer organização, sendo difícil imaginar o funcionamento da universidade sem sistemas de informação e comunicação digital, além de aplicativos e soluções
de uso acadêmico e administrativo. Mas afinal, o que é software?
Em um estudo da FGV sobre software livre[4]2 temos uma explicação bastante didática sobre o tema:
Primeiramente, é importante destacar aquilo que em geral chamamos de “código”, e a importância que ele tem para o desenho de um software. Quando se fala de código, nesse contexto,
a referência costuma ser ao código fonte: isto é, a linguagem que permite a um determinado
programador desenhar instruções lógicas para que um computador as execute. O computador
opera, entretanto, com o que se chama código objeto, isto é, uma sequência de 0 (zeros) e 1
(uns) na maioria das vezes impenetrável e difícil de ser manipulada por humanos. Para produzir o código objeto, as instruções dadas pelo programador através do código fonte devem ser
“compiladas”, isto é, traduzidas da linguagem intermediária do código fonte para a linguagem
da máquina (código objeto), composta de 0 (zeros) e 1 (uns).
Em uma analogia explicativa, o código fonte funciona como a receita de um bolo: um conjunto
de instruções que nos permite fazer um bolo — mas também entender os passos desse processo,
e eventualmente alterá-los.
O código objeto é aquele que importa para o computador. Entretanto, é o código fonte
que permite o entendimento do código objeto, ligando o computador ao programador. É ele
também que permite acessar e estudar o conhecimento incorporado na construção do software.
E acima de tudo, é o acesso ao código fonte que permite que modificações e aprimoramentos
sejam feitos nos softwares.

3

Conceituação

Um software é considerado software Livre se ele oferece a seus usuários as quatro liberdades a seguir.
• A liberdade de executar o software como quiser, para qualquer propósito (liberdade 0)
• A liberdade para estudar como o software funciona, e modificá-lo de acordo com suas necessidades (liberdade 1)
1A

vigência do GT foi renovada em 20 de março de 2017 (Portaria 001/2017 do CETIC)
convertido em livro [5].

2 Posteriormente
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• A liberdade de redistribuir cópias do software (liberdade 2)
• A liberdade de distribuir cópias de sua versão modificada para outros (liberdade 3).
Estas liberdades são garantidas na licença de uso do software: o autor, após criar o software, o
licencia permitindo o uso de acordo com as quatro liberdades. O direito autoral é, portanto, na prática,
viabilizador do software livre.
Há uma grande quantidade de licenças de software livre. Grosso modo, elas podem ser divididas em
dois grandes grupos: as licenças permissivas, que permitem tomar o software e torná-lo proprietário (ou
torná-lo parte de um software proprietário); e as não permissivas (ou “copyleft”), que exigem que qualquer
trabalho derivado do software mantenha a mesma licença.
Há uma dinâmica associada a cada software livre, envolvendo tanto desenvolvimento (discussões
técnicas, programação, correção de bugs, documentação) como suporte ao usuário (em fóruns de discussão,
sistemas de issue tracking, ou mesmo no surgimento de serviço contratado de treinamento, instalação e
help desk). A observação dessa dinâmica pode contribuir para um bom julgamento da qualidade e riscos
inerentes ao uso do software: se uma comunidade de desenvolvimento é muito pequena para um software
muito grande, pode haver descontinuidade no desenvolvimento, por exemplo. A existência de fóruns ou
listas de discussão com bastante atividade indica que existe uma comunidade de suporte disponível.
Outra noção intimamente ligada à de software livre é a de formato aberto. Um formato aberto é um
formato de arquivos que conta com especificações públicas, e que não é objeto de restrições de propriedade
intelectual (como patentes) que impeçam a sua implementação por qualquer pessoa. Em termos práticos,
um arquivo armazenado em um padrão aberto é interoperável: pode ter seu conteúdo visualizado e
editado por meio de diferentes softwares, e não há restrições para implementar novos softwares que façam
isso.

4

Software livre e formatos abertos na administração pública

Há uma série de iniciativas para adoção de software livre e formatos abertos na administração pública.
Tratamos primeiro do histórico dessas iniciativas no Brasil, e em seguida no resto do mundo.

4.1

Brasil

• padrões de interoperabilidade em 2005, o Comitê Executivo do Governo Eletrônico publicou a
primeira versão da arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico); esse
documento, que indica premissas e especificações técnicas para regulamentar os serviços de governo
eletrônico (com vistas a garantir interoperabilidade), determina que o Estado deve dar preferência
a software livre, sempre que disponível [9].
• constitucionalidade da licença GPL: em 2005, a FGV concluiu um estudo jurídico sobre a
licença GPL (uma das mais usadas no contexto de software livre), comissionado pelo governo
federal, e que concluiu que ela é válida no ordenamento legal brasileiro e é adequada para ser usada
pelo setor público [4].
• Banco do Brasil: iniciou o uso de software livre em 2000 com o uso do Squid (servidor proxy para
web), o banco prosseguiu adotando software livre em diversos setores — hoje o banco tem estações
de trabalho e caixas eletrônicos com GNU/Linux e diversos softwares livres, como o LibreOffice,
usados pelos funcionários. O Banco declara que economizou 178 milhões de reais com o uso de
software livre [1];
• Portal do Software Público: lançado pelo governo federal em 2007, o portal3 visa apoiar o
compartilhamento de softwares pelas instituições públicas (por meio de serviços como repositório e
listas de discussão); esse tipo de iniciativa otimiza o aproveitamento social do gasto público, bem
como a própria eficiência das instituições públicas.
• Estado do Paraná: o projeto Software Livre Paraná foi iniciado em 2003, e o Paraná foi o
primeiro estado do Brasil a ter lei específica para incentivo ao uso de softwares livres (Leis Estaduais
3 Disponível

em: https://softwarepublico.gov.br/
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14.058/2003, 14.195/2003 e 15.6742/2007). A Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná) faz uso de software livre em grande escala;
• Exército: o Exército declara fazer forte uso de software livre [1], não apenas por economia, mas
tendo em vista a segurança;
• Aeronáutica: o Comando da Aeronáutica aprovou [1] em 2005 a norma “Migração para o Ambiente
de Software Livre” (NSCA 7-11/2005), que regulamenta a adoção de software livre. As justificativas constantes no documento são a superação de desigualdades, alocação adequada de recursos,
independência tecnológica e segurança da informação;
• Empresas públicas: diversas delas optaram por adotar software livre em parte de suas atividades;
o LibreOffice é um dos softwares mais utilizados nesse contexto, em organizações como Metrô/SP
(onde possibilitou economia de 92,7% em relação à alternativa proprietária[14]), Itaipú, CONAB,
e INPI.

4.2

Outros Países

Desde o ano 2000 diversos países passaram a adotar política de preferência por software livre na administração pública. Listamos aqui apenas alguns dos casos.
Alemanha Em 2001 o parlamento alemão adotou software livre como modelo, tendo como justificativa a redução de custos e melhoria de segurança; em 2002, diversas agencias do governo alemão já usavam
GNU/Linux. Hoje diversos órgãos governamentais e grandes instituições alemãs usam software
livre;
Espanha em 2003 a Espanha passou a recomendar o uso de software livre a não ser em casos em que não seja
possível; já em 2006, o parlamento aprovou uma resolução determinando que o governo promova
software livre;
EUA A discussão a respeito do uso de software livre no governo norte-americano é também antiga: os
argumentos pelo uso já eram colocados em 2004 [15]. Recentemente o governo americano tomou
iniciativa de espírito semelhante àquela que motivou a criação do Portal do Software Público Brasileiro;4
França em 2002 é publicado o Guia para a seleção e uso de software livre pelas administrações, que facilita a
implantação de software livre na administração pública; em 2005 uma migração de 80.000 usuários
para LibreOffice proporcionou uma economia de dois milhões de euros; em 2008 o mercado de
software livre na França chegou a 80%;
Itália O Ministério da Defesa e a Polícia optaram em 2015 por usar LibreOffice exclusivamente;5
Uruguai Vigora no Uruguai, desde 2015, lei que exige uso de software livre (a mesma lei tem dispositivos de
transparência semelhantes à Lei de Acesso à Informação no Brasil).6

5

Motivos para Adoção de Software Livre

Tratamos inicialmente de motivos gerais para adoção de software livre no setor público. Adiante trataremos do caso específico da UFABC, após a seção onde realizamos um diagnóstico da situação atual.
Sérgio Amadeu da Silveira aponta cinco argumentos relevantes pela adoção de software livre por
órgaos públicos [3]:
4 https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/08/08/peoples-code,
https://assets.documentcloud.org/documents/3008871/M-16-21.pdf
5 http://www.libreitalia.it/accordo-di-collaborazione-tra-associazione-libreitalia-onlus-e-difesa-per-ladozione-delprodotto-libreoffice-quale-pacchetto-di-produttivita-open-source-per-loffice-automation/
6 http://www.softwarelivre.gov.br/news/uruguai-aprova-lei-de-software-livre/,
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2015/01/cons_min_958.pdf
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• argumento macroeconômico (economicidade): ao optar por software livre, paga-se somente por
suporte enquanto que quando se escolhe software proprietário há a necessidade de pagar pelo simples
uso, além do custo do suporte. Como exemplo, o Banco do Brasil economizou 178 milhões de reais
ao migrar grande parte de seu parque computacional para software livre [1];
• segurança: em primeiro lugar, o software livre é necessariamente auditável (pela liberdade 1).
Pode ser estudado, e o fonte pode ser recompilado. Além disso, em Criptografia existe o Princípio
de Kerckhoffs [7]: um criptossistema “não deve requerer sigilo, e não deve causar inconveniente
quando cair em mãos do inimigo”.7 (exige-se, portanto, sigilo apenas da chave, e não do método).
Ou seja, não é verdade que ocultar o código-fonte torne um sistema mais seguro — ao contrário,
abrir o código permite o escrutínio coletivo por parte de especialistas. Há casos de criptossistemas
que foram concebidos em segredo e rapidamente quebrados. Como exemplos de sistemas quebrados
por não observância desse princípio, listamos o sistema de encriptação usado originalmente na
rede GSM de telefonia.8 O argumento da segurança também é descrito sob outra ótica, também
relevante, por Stallman [13]:
Órgãos públicos existem para o povo, não para si mesmos. Quando fazem informática,
eles a fazem para as pessoas. Eles têm o dever de manter o controle total sobre essa
informática para que possam garantir que essa seja feita corretamente para o povo. (Esta
constitui a soberania de informática do Estado). Eles nunca devem permitir que o controle
sobre a informática do Estado caia em mãos privadas.
Para manter o controle da informática das pessoas, órgãos públicos não devem fazê-la
com software proprietário (software sob o controle de uma entidade que não o Estado).
E eles não devem confiá-la a um serviço programado e executado por uma entidade que
não o Estado, uma vez que isto seria SaaS.9
O software proprietário não tem segurança nenhuma em um caso crucial — contra seu
desenvolvedor. E o desenvolvedor pode ajudar outros a atacarem. Microsoft mostra erros
do Windows para a NSA (A agência de espionagem digital do governo dos EUA) antes
de corrigi-los. Nós não sabemos se a Apple faz o mesmo, mas está sob a mesma pressão
do governo que a Microsoft. Se o governo de qualquer outro país usa esse software, isso
põe em perigo a segurança nacional. Você quer que a NSA invada os computadores do
seu governo? Veja nossas políticas de governo sugeridas para promover o software livre.
A respeito do quesito segurança, é de singular importância apontar o episódio de espionagem realizada por empresas estrangeiras usando fragilidades introduzidas em software proprietário, tendo
como alvo agentes de governo no Brasil, inclusive a Presidencia da República [2].
Como evidência dos problemas que podem ser suscitados pelo uso de software proprietário, pode-se
tomar a patente de método para escuta escondida em software de videoconferência [6], apenas como
um exemplo dentre muitos.
• autonomia tecnológica: viabiliza-se a criação de competência localmente nas instituições (públicas ou privadas) que o utilizam;
• independência de fornecedores: evita-se o aprisionamento à empresa que comercializa o software;
• argumento democrático: Amadeu trata também do software livre como ferramenta de democratização de decisões — à medida que o estudo e a adaptação de software seja livre, tem-se a
construção coletiva (democrática) daquilo que afetará diretamente a vida das pessoas. Um exemplo
é o do software que pode ser adaptado para cada setor de uma instituição, sem depender de decisão
de um proprietário.
7 No original, “Il faut qu’il n’exige pas le secret, et qu’il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l’ennemi” [8]
O princio foi reafirmado por Claude Shannon de forma mais sucinta, “O inimigo conhece o sistema”.
8 Chamado de AS5/1, o sistema foi desenvolvido e implementado em segredo, mas quebrado em 2009. Para o AS5/3,
versão mais forte, já há ataques publicados em 2010.
9 Aqui Stallman menciona SaaS (Software as a Service) na modalidade oferecida por entidades externas e contratada
pelo Estado; no entanto, se considerarmos SaaS onde entidades governamentais oferecem a outras o serviço (por exemplo,
municípios e estados usando software como serviço oferecido pelo Governo Federal), teremos um caso onde a crítica de
Stallman não se aplica.
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Além destes argumentos, há outros:
• segundo argumento econômico: o software livre pode incentivar o mercado interno de desenvolvimento, porque passa a haver oportunidade de trabalhos de adaptação;
• inclusão digital: o software livre promove a inclusão digital, por ser acessível a todo cidadão sem
custo. Há o benefício adicional de permitir não apenas o uso do software mas também seu estudo
e ao desenvolvimento de softwares, oferecendo assim uma forma de empoderamento ao cidadão em
situação de socioeconômica desvantajosa;
• formatos abertos: software livre naturalmente suportará formatos abertos.

5.1

Aspectos Legais

A legislação brasileira trata não somente do processo de compra de software, mas também especificamente
de software livre.
A principal referência para contratação de TI é a Instrução Normativa 04/2010, e o principal documento a respeito é o Guia elaborado pelo TCU.10
O Guia lista de uma forma competente todas as etapas que devem ser cumpridas para que uma
licitação seja feita adequadamente do ponto de vista organizacional. Ou seja, ele não foca em etapas
formais da legislação, mas sim nos aspectos mais relevantes ao planejamento da contratação. Engloba
desde a identificação e quantificação das necessidades, até o estabelecimento de controles para cada etapa
interna e externa da contratação.
Especificamente sobre softwares livres, a referência existe a partir da IN 04 e é reforçada no Guia.
Na IN, a base é o artigo 11. O inciso II prevê que o levantamento de mercado contemple também
soluções baseadas em software público, livre e o reaproveitamento de soluções já adquiridas ou em uso
pela administração pública. O inciso III prevê que é necessário comparar os custos totais de propriedade
da solução (treinamentos, licenças, suporte, etc).
O Guia desenvolve essas regras. Afirma que a Justificativa (capítulo obrigatório nos documentos de
licitação) deve demonstrar que foi feita uma avaliação com base em alternativas baseadas nas categorias
de solução da IN (público, livre, proprietário, ou combinações entre eles), e que também foi avaliado se
o melhor seria desenvolver internamente, contratar desenvolvimento customizado, ou contratar solução e
eventual adaptação.
Sobre a etapa de avaliação propriamente dita, o Guia prevê procedimentos de controle interno. São
tarefas simples, mas que devem ser demonstradas numa licitação bem-feita. Deve ser considerado, por
exemplo (exemplos do Guia), se soluções que envolvam licenças, treinamento e suporte podem ser atendidas por múltiplos fornecedores (destaca o risco econômico e organizacional dessa dependência), e prevê
também uma análise do Total Cost of Ownership da solução, inclusive seus impactos em termos de
infraestrutura para o órgão destinatário (envolve substituição ou upgrade de equipamentos? Envolve
capacitação dos servidores públicos? Envolve reforma física para acomodar novos equipamentos? Etc.).
Como medida de controle interno, sugere demonstrar consulta a portais, inclusive o do software público, consultas a entidades setoriais, participação da equipe técnica em feiras e seminários, etc. Todas
dependem de determinação do titular da unidade, e não do TCU.
Lemos, Falcão, Ferraz Junior e outros dão uma descrição detalhada de aspectos legais, incluindo
discussão de pormenores de decisões do STJ e uma análise ponto a ponto da validade da licença GNU
GPL (já mencionada em seção anterior) [5].

6
6.1

Diagnóstico da situação atual na UFABC
Pesquisa (questionário online)

O GT elaborou um questionário oline sobre uso de software livre, para ser respondido pela comunidade.
O questionário foi composto de 26 questões,11 , foi desenhado e divulgado para participação de toda a
10 http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A14E8E9656014E91C1C7531AB7&
inline=1
11 Algumas delas eram “condicionais", exibidas apenas a respondentes de determinadas categorias.
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comunidade da UFABC (incluindo discentes, docentes, TAs, pesquisadores e comunidade externa — como
participantes de projetos de extensão), e permaneceu no ar por um período de 2 semanas.
O questionário obteve uma participação de 607 respondentes (já excluídos os que responderam o
questionário apenas parcialmente). Nas categorias de participação mais expressiva (TAs e discentes), os
números de respondentes equivalem a cerca de 15% do total da categoria.
Anexamos a este relatório documentos com a tabulação e gráficos das respostas recebidas em cada
questão (tanto para o conjunto completo dos respondentes, como para as segmentações por discentes,
TAs e docentes); e a seguir, destacamos alguns aspectos dos resultados que contribuem para caracterizar
o cenário da UFABC em relação ao software livre (ressaltando, porém, que trata-se de análise geral e
ainda superficial dos dados).
• Há uso significativo de software livre.
– Entre os respondentes, 96% indicaram que fazem uso de pelo menos algum dos softwares livres
mencionados no questionário.
∗ Entre os respondentes do NTI, esse número é de 100%.12
– Destacam-se o LibreOffice, que é usado por mais de 70%, e os sistemas operacionais livres,
usados por 60%. (No caso dos sistemas operacionais livres, o destaque não é apenas pela
quantidade de usuários, mas também pelo fato de que o uso de um sistema operacional livre
tipicamente já traz como consequência o uso de muitos outros softwares livres, já incluídos
naquela distribuição.)
– Mas até softwares de uso extremamente especializado têm uso significativo; é o caso do QGIS
(voltado a georreferenciamento), utilizado por 10% dos respondentes.
• Há grande potencial para expansão do uso de software livre.
– Dos gestores que responderam ao questionário, a maioria dá preferência ao uso de software livre
ou é indiferente (o total dessas duas respostas varia de 64% a 88%, a depender da área específica
de uso); isso significa que, num segmento bastante importante das atividades administrativas
da universidade, mais de 2/3 dos servidores já poderia estar usando software livre.
– O uso efetivo, entretanto, é bem menor do que esse potencial: desses gestores, apenas 30%
fazem algum uso de sistema operacional livre nos computadores da UFABC, muito embora
64% declarem que são indiferentes ou preferem sistemas operacionais livres nas atividades de
gestão.13
• Há poucos empecilhos intransponíveis para essa expansão.
– Para os respondentes que usam pouco (ou não usam) software livre, o motivo mais comum
para isso é, aparentemente, o hábito: “Nunca pensei nisso / não sei"(23%).
– Outras respostas a essa pergunta parecem também contradizer dois lugares-comuns sobre o
software livre (de que não seriam usados por serem complicados ou possuírem recursos inferiores aos de softwares proprietários); os motivos “Não sei usar"e “Não tem os recursos que
necessito"recebem 15% de menções, parcelas pequenas do grupo que usa pouco ou não usa.
– Mais de 70% dos respondentes indicaram que considerariam usar software livre com mais
frequência (ou experimentariam, no caso dos que não usam) caso ocorressem iniciativas de
apoio.
– A segunda iniciativa mais citada (37%) é a existência de GNU/Linux (como dual boot) nas
máquinas que utilizam na UFABC — iniciativa de implementação relativamente simples). Em
outras palavras, mais de 1/3 dos respondentes consideraria usar um sistema operacional livre,
e só não o faz pois a máquina que utiliza tem apenas Windows.
∗ Dos que usam pouco ou não usam softwares livres, 10% o fazem por não serem autorizados
a instalá-los em suas máquinas (razão particularmente citada por discentes).
12 Esse ponto foi confirmado também nas visitas de campo e entrevistas feitas no setor: grande parte dos softwares
utilizados ali nas áreas de redes, infraestrutura e servidores são livres.
13 Destacamos aqui os dados relativos aos gestores também por considerar que eles são atores centrais para fomentar e
apoiar eventuais estratégias de expansão do uso de software livre, particularmente em etapas iniciais dessas estratégias.
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– 48% do total de respondentes considerariam usar mais software livre se houvesse algum tipo
de suporte na instituição (oficial ou comunitário); desses, metade já faria isso caso houvesse
suporte comunitário.
• Há bons níveis de envolvimento e interesse por software livre na UFABC.
– Do total de respondentes, 28% indicaram que contribuem de alguma maneira com projetos de
software livre; 34% indicaram ter interesse e disponibilidade em auxiliar colegas da comunidade
por meio de mecanismos de suporte comunitário (listas de e-mail, fóruns etc.).
– Note-se também que essas duas perguntas são condicionais, e só eram exibidas aos usuários
que responderam possuir conhecimento intermediário ou avançado sobre software livre (considerando a importância de que eventual suporte comunitário também seja feito de forma
qualificada): dentre esses, o percentual dos que indicaram disponibilidade sobe a 65%.
– Computando esses dados em função da frequência para ajudar em suporte comunitário,14 a
disponibilidade indicada equivale a mais de 100 pessoas dispostas a auxiliar uma vez em suporte
comunitário a cada semana (apenas entre os respondentes da pesquisa, e que declararam
conhecimento intermediário ou avançado). Embora esses números sejam apenas projeções,
indicam que há entre os respondentes uma disposição significativa a apoiar o suporte a software
livre na instituição.
• O cenário é bastante heterogêneo conforme setores, categorias e outros segmentos.
– A segmentação por dos resultados por gênero sugere cenário relativamente similar ao detectado
por outras pesquisas, que apontam participação feminina relativamente pequena no contexto
de software livre.15
– As segmentações por categorias, setores e cursos reforçam a diversidade de cenários.
∗ Entre docentes, o maior número de respondentes veio dos credenciados aos Bacharelados
em Matemática (21%), Física (16%) e Ciência da Computação (13%); ao passo que, entre
discentes, o maior número veio de Ciência da Computação (25%), e as engenharias de
Instrumentação, Automação e Robótica (12%) e Aerospacial (9%). O contraste parece
sugerir perfis de interesses diferenciados entre as duas categorias.
∗ De forma geral, o uso de software livre é maior por discentes e docentes que por TAs (mas
com variações expressivas por tipo de software), e o mesmo vale para o conhecimento
declarado sobre software livre.
∗ Com relação aos motivos para começar a usar software livre, os mais relevantes foram:
· para discentes, autonomia e curiosidade;
· para docentes, vantagens técnicas e autonomia;
· para TAs, curiosidade.
• Serviços de nuvem.
– Os respondentes já fazem uso muito significativo de serviços de nuvem proprietários: 94% usam
a “suíte de escritório"do Google (Docs, Sheets, Slides), sendo que 57% o fazem frequentemente.
– Tais percentuais fazem com que Google Docs (e Sheets etc.) seja a suíte de escritório utilizada
por mais respondentes, acima tanto do LibreOffice (77%), como do Microsoft Office (88%).16
– Essa preponderância é ainda maior entre discentes, a categoria que mais usa a suíte do Google
(e a única em que ela é a primeira também quando consideradas as frequências de uso); eles,
entretanto, também são usuários razoavelmente intensivos de LibreOffice (a frente de TAs,
ligeiramente abaixo de docentes).
14 Para essa análise, assumimos que a resposta “Sim, mas só eventualmente (1 vez por mês ou menos)"indica disponibilidade
uma vez a cada 2 meses.
15 Nosso questionário não permite aferir a razão disso no contexto da UFABC, mas algumas das pesquisas já realizadas
sobre o tema apontam sexismo e fatores culturais como determinantes significativos dessa limitação da participação.[11]
16 Essa análise não considera a frequência do uso: há mais respondentes que indicaram uso “frequente"para Microsoft
Office, mas a suíte com menos pessoas que “nunca"a usam é a do Google.
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6.2

Sinopses das entrevistas

O GT entrevistou algumas pessoas chave, a fim de compreender suas visões e necessidades sobre tecnologia.
6.2.1

Sinopse da reunião realizada com o Pró-Reitor de Extensão, Daniel Pansarelli, no
dia 21 de Agosto de 2017

Software livre como extensão na área temática “Tecnologia e Produção” O prof. Pansarelli apresentou um panorama dos objetivos e ações da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura — PROEC,
destacando que existe algumas possibilidades de se desenvolver um trabalho relacionado com software livre, principalmente em se tratando de uma ação de extensão na universidade. Mencionou
que foram definidas algumas áreas temáticas de extensão e que um projeto de software livre poderia estar vinculado a temática de “Tecnologia e Produção”. Na linha programática para essa área
temática consta a seguinte definição: “Processos de investigação e produção de novas tecnologias,
técnicas, processos produtivos, padrões de consumo e produção (inclusive tecnologias sociais, práticas e protocolos de produção de bens e serviços); serviços tecnológicos; estudos de viabilidade
técnica, financeira e econômica; adaptação de tecnologias.”
Criação de um Núcleo de Software Livre na PROEC Foi apresentado ao prof. Pansarelli uma visão geral dos objetivos do GT Softlivre do CETIC e a preocupação dos membros do GT para que
fosse instituído na UFABC um ambiente propício para agregar e fomentar ações com software livre
na universidade. O prof. Pansarelli sugeriu que o GT estudasse a possibilidade de se articular um
projeto de criação de um Núcleo de Software Livre da PROEC. Para isso sugeriu que fosse elaborado
um projeto contendo os objetivos e justificativas dessa iniciativa para apresentação à Proec. Este
Núcleo poderia funcionar como um agregador de iniciativas com software livre na UFABC, além de
promover diversas atividades como a realização de cursos, oficinas, eventos, palestras, divulgação e
comunicação, etc.
Uso de software livre na PROEC Disse que a Proec utiliza software livre, sendo que o seu uso é
mais evidente nos computadores do Laboratório de Extensão, no apoio ao trabalho do pessoal de
projetos.
Desenvolvimento colaborativo e repositório de software livre na UFABC O prof. Pansarelli mencionou que o trabalho com software livre na Proec poderia representar um potencial com diversos
desdobramentos, como a criação de cooperativas e grupos de desenvolvimento colaborativo de software livre na universidade e a organização de uma página web que funcionaria como um repositório
e um catalógo de software livre.
6.2.2

Sinopse da reunião realizada com o chefe do NTI, Ricardo Mussini, no dia 10 de
setembro de 2017

Computação científica Equipamentos geridos pelos projetos de pesquisa. Os equipamentos são gerenciados pelo NTI e dando o suporte para instalação dos equipamentos. Quando o equipamento
é comprado com suporte, o suporte da empresa faz a gestão dos equipamentos e o NTI provê os
serviços de integração. Findo o contrato, raramente há a transferência de tecnologia para o NTI.
Menciona que o NTI tem condições de assumir os trabalhos que as empresas fazem mas não há a
transferência de tecnologia.
Sobre compras de equipamentos Quando a verba é da UFABC a especificação é feita pelo NTI.
Quando a verba é de órgãos de fomento, os equipamentos não são especificados pelo NTI. Nunca
houve uma situação do pesquisador consultar o NTI sobre qual o tipo de equipamento comprar.
Software livre na UFABC e no NTI Referente ao NTI, tudo o que é possível ser implementado com
software livre é feito, por exemplo: servidor de e-mail. Algumas coisas, no entanto, não são possíveis
de utilizar com software livre, como o antivirus, antispam e firewall. A comunidade de software
livre não consegue acompanhar as atualizações com a velocidade que se precisa, principalmente na
área de segurança.
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A maior parte dos serviços que o NTI provê são serviços que dão suporte à vida acadêmica. Se
uma solução não atende, as aulas que dependem do software param. Ao se escolher um software,
deve-se avaliar o impacto dessas falhas no dia-a-dia da universidade.
Sobre aquisição de softwares Quando levantados os requisitos é feita a busca para verificar se existe
softwares livres ou gratuitos que atendam a necessidade. Ao não se verificar, busca-se opções pagas,
independentemente de serem softwares livres ou proprietários. O NTI consulta os fornecedores,
buscando-se no mercado os fornecedores que atendem determinada necessidade. Em termos de
agilidade [colocar o software em produção] é melhor encontrar um software livre do que proprietário,
onde será envolvido um processo de aquisição que demorará meses para ser concluído.
Ao substituir um software (por exemplo, de software proprietário para software livre), uma das
motivações deve ser o que essa substituição trará de melhoria, além do fato de que deve-se garantir
que não haverá retrocesso de funcionalidades ou um trabalho maior para a equipe. Deve-se pensar
em manutenção desse software na UFABC.
Customização de softwares e existência de um setor que dê esse suporte Hoje não há a necessidade da existência de um setor específico para personalização de soluções de software, mas poderia
ser avaliada a criação. A criação desse setor poderia elevar o custo para resolver um problema que
não existe hoje. Deslocar pessoas com tarefas definidas dos setores que existem hoje para compor
este setor não seria viável. Teria que ser um setor que não oneraria outros setores.
Suporte para software livre Existe suporte de sistema (rede, sistema operacional, etc.) e software
de aplicativo (LibreOffice, e-mail, etc.). O NTI não dá suporte de aplicativo. O conhecimento dos
aplicativos vem dos cursos ministrados ao usuário e o NTI não dá esse tipo de suporte. O suporte
de software livre seria muito mais nesse sentido e não na questão administrativa e sobrecarregaria
o NTI.
O NTI já provê as imagens com dual boot [Windows e Linux]. O que daria para fazer dentro do
escopo do NTI hoje seria garantir uma imagem com GNU/Linux e aplicativos mas não dar suporte
ao uso do sistema operacional e dos aplicativos para os usuários.
Suporte comunitário que envolva outras agentes além do NTI Poderia haver um atendimento
comunitário sem garantia do atendimento e sem obrigação da prestação do serviço, mas no ambiente
corporativo muitas das demandas são urgentes ou tem prazo definido, o que inviabiliza o suporte
comunitário.
Demandas de softwares livres Não existem demandas de softwares livres e quem usa software livre é
um usuário avançado e faz sua própria instalação, não surgindo demandas específicas nesse sentido.
Serviços de nuvem Seria muito positivo haver um serviço de nuvem interna na UFABC como por
exemplo o NextCloud. Hoje há uma grande deficiência nesse sentido o que faz com que usem
erroneamente soluções externas como Google Apps, dentre outras. Existem várias demandas de
expansão do espaço físico e outra questões que uma solução de nuvem interna que ajudaria muito.
A RNP tem uma proposta de solução de nuvem, mas ainda não é funcional.
Integração com outras universidades Em geral, nas universidades, existe uma estrutura muito atrasada de TI. A UFABC e em outras mais antigas, são exceções. Existe integração gerencial mas teria
que pensar em outras formas de integração.
Considerações finais É importante que o que se for implantar, haja uma proposta concreta de melhoria.
No ambiente que já está em produção e funcionando, essa preocupação é ainda mais importante.
6.2.3

Sinopse da reunião realizada com o Coordenador de Negócios e Soluções do NTI,
Paulo Victor, no dia 10 de outubro de 2017

O software livre dentro da Coordenação de Negócios e Desenvolvimento A Coordenação de Negócios e Soluções surgiu a partir da Divisão de Desenvolvimento de Software e a ideia foi ter uma
abrangência maior que no desenvolvimento de software que envolvia também conhecer o trabalho
que era desenvolvido na universidade. Surgiu juntamente com a adoção do SIG pela UFABC.
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Havia o SIE mas cuja a implantação não deu certo por vários motivos: questões técnicas, limitação
da equipe (o NTI na época tinha 9 pessoas) e também motivos políticos. Ao contrário, o SIG está
avançando mais na implantação também devido à universidade estar mais estruturada. A reitoria
é a principal patrocinadora do SIG, não o NTI. Isso é outra diferença importante com relação à
implantação do SIE.
O SIG e a demanda da universidade O SIG conseguiu já eliminar alguns tipos de controle paralelo
em papel, uma vez que tem controle centralizado, por exemplo, de protocolo. O próximo passo será
a implantação do processo eletrônico para reduzir o uso de papel e aumentar a segurança. Existe
um levantamento que aponta que a UFABC faz mais de 100 mil impressões por mês. A implantação
do SIG deve também eliminar vários outros controles e trabalhos que hoje são manuais, apesar de
serem realizados com o auxílio do computador.
O SIG é feito em Java e foi dado treinamento para os servidores da Coordenação de Negócios
e Desenvolvimento para isso. O código-fonte do SIG não é livre, mas a UFABC tem acesso e o
modifica conforme as suas necessidades. Não há uma regra precisa de quem poderia ter acesso ao
código-fonte do do SIG. Existe uma resolução que explica exatamente as relações entre quem fez o
SIG e quem o usa e modifica.
O desenvolvimento interno no NTI e o desenvolvimento Ágil A adoção do SIE não atendeu a
algumas exigências, como a matrícula dos alunos, e assim foram feitos alguns sistemas internos
(como o sistema de matrículas). O desenvolvimento dessas soluções foi feita segundo a metodologia
do desenvolvimento ágil.
O projeto é substituir essas soluções locais e personalizadas pelo SIG, permitindo um controle maior
da instituição.
Desenvolvimento soluções para outras demandas não abarcadas pelo SIG A prioridade é permitir a continuidade do funcionamento da UFABC e implantar o SIG. A maioria das demandas de
desenvolvimento do NTI estão sendo negadas. Entretanto, há ainda espaço para melhoria ou incremento de outros sistemas já existentes, em alguns casos.
Demandas internas do NTI: softwares utilizados pelas outras áreas do NTI A demanda dos outros setores também entram no mesmo critério das demandas dos outros setores. A demanda interna
do NTI é considerada da mesma forma que se fosse demanda externa. Muitos softwares que já são
usados, como softwares de sistemas de backend são feitas pouquíssimas ou nenhuma alteração.
O processo de desenvolvimento quando o SIG não atende uma funcionalidade Um exemplo seria a gestão do espaço físico que é uma demanda da UFABC. Nestes casos a UFRN nega o desenvolvimento dessa funcionalidade, pois não é uma demanda que atende a UFRN ou outras universidades,
e então o módulo é desenvolvido pela UFABC. O módulo desenvolvido seria de direito autoral da
UFABC mas de direito de exploração da UFRN.
A vantagem de ter uma centralizadora é ter acesso ao código também compartilhado pelas outras universidades, atualizações, correções, etc. O código desenvolvido pela UFABC também seria
contribuído para outras universidades.
A possibilidade de um grupo de desenvolvimento externo ao NTI O NTI além de desenvolver,
testa e garante o funcionamento dos softwares. Com o desenvolvimento realizado também por
outro grupo que não o NTI, não seria possível o NTI atestar e garantir a qualidade do software
desenvolvido. Isso teria que ser pensado com cuidado. Seria necessário passar por um processo de
homologação bem pensado.
Uma possível ideia de colaboração seria promover o desenvolvimento do SIG em conjunto reunindo
desenvolvedores de universidades diferentes para desenvolver o SIG em conjunto.
Sobre um grupo interno a UFABC que pudesse auxiliar no desenvolvimento de software, uma vez que
aparadas as arestas legais, etc., poderia haver um projeto paralelo para auxiliar preferencialmente
começando como um projeto piloto.
Contratação de fornecedores de software livre e utilização de software livre Sempre que existe
alternativa livre, é utilizada a alternativa livre. Um exemplo é o servidor de e-mail da UFABC:
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foram comparadas várias alternativas livres e proprietárias e foi adotado o Postfix (software livre)
como servidor da UFABC.
Um dos pontos mais importantes na adoção de uma solução é o custo e a aquisição de ferramentas
livres ou proprietárias na UFABC levou isso em consideração.
O software livre no e do NTI A ideia é abrir o software da UFABC e publicizá-los como software
público mas isso exigirá passar por algum tipo de homologação. É possível desenvolver softwares
que não sejam específicos da UFABC, mas que fossem pensados já para serem usados por outros
órgãos públicos e que o processo de desenvolvimento colaborativo pensado para o SIG pode servir
também para pensar um desenvolvimento de softwares que não sejam dependentes do SIG.
Qualquer mudança em software livre, as modificações são devolvidas para a comunidade. Um
exemplo foi o SAELE, do portal do software público, que foi utilizado na UFABC.
Considerações finais Em geral não há resistência a software livre no NTI. Não há resistência cultural,
mas talvez alguma no dia a dia, que envolva o processo de trabalho. O desenvolvimento do SIG
de forma distribuída pode auxiliar também no avanço da forma com que a UFABC desenvolve
software.
6.2.4

Sinopse da reunião realizada com o Professor Daniel Miranda Machado, membro do
Colegiado do Bacharelado em Matemática responsável pelo esforço de uso de tecnologias para melhoria do processo de ensino-aprendizagem, no dia 21 de Novembro
de 2017

Uso de tecnologia e métodos EaD em cursos presenciais Nas disciplinas de Matemática são disponibilizados muitos materiais para que o aluno trabalhe à distancia — livros livres, slides, vídeos,
listas de exercícios, a fim de enriquecer o curso. Mas é impossível aplicar a idéia de feedback rápido
em grandes turmas sem o uso de tecnologia EaD. Nos últimos quadrimestres há uma iniciativa
de uso nos cursos presenciais, de tecnologias típicas de cursos não presenciais na UFABC. O que
se tem feito em diversas disciplinas de Matemática e algumas de Física no BCT é a geração de
testes aleatorizados para inclusão em sistema de EaD: questões são sorteadas a partir de um grande
banco de questões (com dificuldades parecidas, de forma que alunos diferentes tenham experiências
parecidas); e também o uso de questões parametrizados, onde uma mesma questão é reproduzida
para os alunos, mas mudando parâmetros no enunciado. O aluno recebe o feedback pouco tempo
depois de realizar a atividade.
Disciplinas já usando testes automáticos Os testes automatizados já foram usados em larga escala
nas disciplinas de FUV e IPE. Mais testes estão sendo preparados para Bases Matemáticas (Eduardo
Gueron), FVV (Rafael Vilela), Cálculo Numérico (Fedor Pisnitchenko) e IEDO (Maurício Richartz).
Requisitos para a plataforma Não faz sentido executar estes testes para poucos alunos. Há a necessidade de fazê-lo para 4 cursos de 2000 alunos ao mesmo tempo — daí a necessidade de uma
plataforma EaD escalável. Além disso, deve suportar a aplicação de questões aleatorizadas. Precisa
também suportar LATEX, língua franca da editoração de Matemática (hoje usa-se como paliativo a
geração de JavaScript). Finalmente, deve suportar fóruns de discussão.
Análise específica do TIDIA Um dos grandes problemas é a escalabilidade — já há uma tentativa
de contornar este problema, mudando por exemplo o horário de entrega de atividades para 4:00
da manhã, mas isso gera outros problemas, como a ausência de alguém que possa resolver algum
eventual problema no sistema; é também lento para inserção de questões, publicação de notas etc.
Outro problema é não suportar diretamente texto em LATEX. Menciona também que o TIDIA é singular, tendo uma comunidade pequena, ao contrário das alternativas, não tendo fóruns largamente
povoados para discussão, e isto se torna um problema para usuários de software.
Alternativas Há outras duas plataformas que poderiam ser consideradas — Moodle e OpenEdX. Aparentemente, o OpenEdX é melhor no que diz respeito a escalabilidade, mas o Moodle é mais flexível
(permite integrar ferramentas de inserção de texto, computação simbólica etc).
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6.2.5

Sinopse da reunião realizada com o Pró-Reitor de Planejamento, Vitor Marchetti e
com Rafael Rondina no dia 30 de novembro de 2017

Implantaçao do SIG Na Propladi, do ponto de vista de sistema, ficamos com a missão de colaborar
com a implantação do SIG desempenhando um papel de suporte para a Comissão de Implantação e
o NTI. Trata-se de articular e ouvir as áreas para o planejamento da implantação. Temos a tarefa
de acompanhar as respostas dadas pela área, de consolidar em documentos. Do ponto de vista da
análise técnica a Propladi não tem condições de fazer isso. A Propladi articula quem tem condições
de fazer análise técnica com as áreas demandantes.
Amadurecimento da proposta de software livre A impressão que eu tenho é que o software livre
não está em condições ser uma diretriz para toda a universidade. Não está maduro, sendo que
não foi para nenhuma instância deliberativa da universidade. Ainda mais uma decisão que é muito
transversal na universidade e que produz impacto em todas as áreas. Se a decisão é tomada em
alguma instância e a Propladi é chamada para ajudar articular, aí temos uma possibilidade de ter
um papel efetivo.
Expectativas sobre os resultados do GT O que esperaria ver em termos de resultados do GT seria:
qual é o plano de implantação, com o delineamento de fases e etapas, para acontecer essa implantação
mais orgânica? Quais são os usos que já são feitos na universidade? Qual a dimensão desse uso?
Supondo que tenhamos uma decisão: vamos no caminho do software livre. Se formos por esse
caminho, então tentar entender os possíveis obstáculos. Necessidades de treinamento. A questão de
mudar a cultura organizacional. O custo de transação ou migração. Imagino que seria a resposta
que o GT pudesse apresentar.
Sobre os objetivos do GT Uma coisa é a gente falar em substituir software proprietário da UFABC
por software livre. Outra coisa é a gente falar de uma política para estímulo para o uso do software
livre. Outra coisa e falar de um setor ou de um espaço desenvolvedor de software livre. São coisas
distintas mas parece que estão entrelaçados também. Seria legal entender melhor as expectativas
do GT em relação a esses aspectos e as indicações das condições para viabilizar isso.
PDTI e software livre O PDTI se coloca como uma diretriz para as boas práticas e nesse sentido dá
preferência pelo uso do software livre. Na pesquisa a gente pergunta para os usuários se trocariam
o software proprietário pelo software livre e de um modo geral respondem que sim. No entanto,
é preciso aprofundar isso, pois o usuário desconhece o tipo de suporte e treinamento que ele vai
precisar ao usar o software livre.
Restrição orçamentária Os laboratórios, por exemplo, têm softwares que os professores querem usar
e que são proprietários. Agora com restrições orçamentárias, talvez aceitem software livre para
conseguir dar conta daquele conteúdo. Só que isso tem que acontecer de maneira natural, sem ser
forçado.

6.3

Sobre o SIG

O SIG (Sistema Integrado de Gestão), adquirido pela UFABC, não é software livre, embora seu códigofonte esteja disponível. O SIG suporta módulos, oferecidos pelo mesmo fornecedor. A respeito disso, deve
ser esclarecido que não se deve tratar um módulo do SIG como parte dele. Um novo módulo é equivalente
a um software que tenha sido adaptado para integrar-se ao SIG. Partindo disso, temos não somente a
validade da IN 04/2010, mas pesam também os argumentos já expostos a respeito da escolha de software
livre.

7
7.1

Recomendações
Instalação/implantação de softwares e plataformas

Esta seção indicará recomendações de instalação ou implantação de softwares livres na UFABC. Antes
de entrar nas indicações específicas, porém, consideramos conveniente apontar os benefícios de se instalar
softwares localmente (em vez de contratar serviços externos oferecendo a mesma funcionalidade), sempre
que isso for possível:
14

• no caso de serviços externos que implementam software proprietário, há todos os problemas já
mencionados dos softwares proprietários;
• ainda que o software usado nos servidores seja livre, existe a dependência de entidade externa para
armazenamento dos dados: o funcionamento do serviço depende de conectividade com entidades
externas, e há o risco de entidades externas cessarem suas atividades, sem que haja clareza a respeito
de como os dados podem ser recuperados (se puderem);
• a implantação de servidores localmente representa uma oportunidade para desenvolvimento local
relacionado a esses serviços, como parte de projetos de pesquisa (ou extensão). É evidente que
tais projetos não fariam uso dos serviços de produção diretamente quando do desenvolvimento
da pesquisa, mas há uma oportunidade de desenvolvimento de sinergia entre a administração da
Universidade e suas atividades de pesquisa, de forma controlada e bem disciplinada. Isto é, se não
impossível, muito mais difícil com servidores externos.
7.1.1

Sistemas operacionais livres

No decorrer dos trabalhos do GT, observamos que há uma percepção de que os usuários com interesse em
Linux são os que tem habilidades que se poderiam dizer mais “avançadas” em uso de sistemas operacionais.
Isso fica transparente, por exemplo, na entrevista com o coordenador de Negócios e Soluções do NTI.
Nosso entendimento, no entanto, é de que hoje em dia essa percepção não condiz plenamente com a
realidade: as interfaces, não apenas dos gerenciadores de janelas para GNU/Linux, mas também dos
softwares livres em geral, passaram por grandes transformações nas duas últimas décadas,17 sendo hoje
perfeitamente adequadas ao público em geral; e a maioria das distribuições já oferece uma experiência
muito próxima ao plug and play no que diz respeito ao reconhecimento de hardware. Consideramos que
esse aumento da usabilidade deve ser considerado ao avaliar os sistemas operacionais a serem ofertados
para instalação na comunidade.
Os comentários recebidos no questionário aplicado pelo GT mostram que há algum descontentamento
com os sistemas GNU/Linux instalados atualmente em laboratórios. Com relação à imagem utilizada
pelo NTI para instalação, a análise do GT identificou os seguintes aspectos que poderiam ser melhorados:
• não há integração com LDAP para login (todo usuário tem acesso de superusuário);
• não estão configurados serviços básicos, como acesso a diretórios compartilhados (via SMB) e impressora.
Alguns dos comentários indicaram ainda o desejo de que haja a possibilidade de utilizar distribuições
rolling release, que permitiriam a utilização de versões mais atualizadas dos softwares incluídos.
Além disso, encontramos relatos de que em parte dos laboratórios acessados pelos alunos não há
GNU/Linux instalado, nem como opção para dual boot; esses relatos se confirmaram também pelos
resultados do questionário, conforme discussão em seções anteriores.
Dessa forma, recomendamos, com relação à instalação de sistemas GNU/Linux pelo NTI:
• que a instalação seja feita em todos os laboratórios acessíveis a alunos (em modo dual boot ou
não);
• que em computadores usados por TAs ou docentes, evite-se a instalação de Windows de forma
exclusiva, oferecendo sempre a opção de instalar GNU/Linux (em modo dual boot ou não);
• que a imagem utilizada para instalação:
– esteja configurada para permitir login somente via LDAP;
– esteja configurada com os serviços de impressão e de acesso a diretórios compartilhados;
– implemente, se possível, uma política de instalação de software (possivelmente via arranjo
envolvendo sudo, apparmor etc., para limitar a instalação a usuários autorizados);

17 Apenas como exemplo, Gnome e LibreOffice investiram em esforço específico para melhoria de suas interfaces:
https://developer.gnome.org/hig/stable/,
https://blog.documentfoundation.org/blog/2015/12/16/tender-to-develop-and-incorporate-usability-metrics-collection-for-libr
https://wiki.documentfoundation.org/Design.
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– seja disponibilizada oficialmente para instalações em máquinas de uso individual (e não apenas
laboratórios);
– seja mantida periodicamente atualizada para versão LTS recente;
– que o NTI avalie a viabilidade de ofertar imagem de distribuição rolling release, de forma
complementar à imagem “oficial", ou para instalação apenas em laboratórios específicos.
7.1.2

Rede Social

Recomendamos a implantação de um servidor de rede social federada baseada em software livre, como o
Mastodon [ AGPLv3 ]. A fim de maximizar o potencial de uso, recomendamos que a ACI (bem como
centros e outros setores) mantenham perfis institucionais nessa rede (como já ocorre com outras redes
sociais, como Facebook e Twitter). A sugestão do software Mastodon fundamenta-se em dois pontos:
• é uma rede federada de instâncias: usuários em uma instância podem relacionar-se com (seguir,
enviar e receber mensagens de) outras instâncias, inclusive as muitas que já existem ao redor do
mundo; e além de uma instância oficial da universidade, é possível que órgãos interessados (centros,
setores, entidades representativas etc.) mantenham suas próprias instâncias, se assim desejarem,
sem perder interoperabilidade;
• é software livre razoavelmente maduro, com licença particularmente adequada a serviços web
(AGPL), e clientes livres para smartphones.
7.1.3

Computação em nuvem / softwares para trabalho colaborativo

O uso de serviços de processamento e armazenamento remoto (computação em nuvem) dissemina-se rapidamente na atualidade. O uso de serviços externos pode acarretar uma série de problemas, já discutidos
no início da seção; ao mesmo tempo, a pesquisa demonstrou que esse uso já é bastante disseminado na
comunidade, e muito provavelmente deve crescer. Desta forma, recomendamos a implantação de serviços
para trabalho colaborativo baseados em software livre:
• Nextcloud [ AGPLv3 ]: serviço de nuvem com funções para armazenamento e sincronização de
arquivos (WebDAV), contatos (cardDAV), calendários (calDAV), notas, galeria de fotos, tarefas e
outros itens (via plugins). Além do acesso via web, há cliente para smartphones, e a possibilidade
de configurar acesso similar ao dos diretórios compartilhados já usados na UFABC.
• Collabora (LibreOffice Online) [ LGPLv3 ]: versão do LibreOffice para uso de forma colaborativa. Há uma grande quantidade de usuários de editores de texto na UFABC, muitos deles usando
editores em nuvem. O Collabora representa a possibilidade de independência de fornecedor, e é a
solução mais aderente a formatos abertos (salva em ODF nativamente). Há um plugin que permite
usá-lo com o NextCloud.
• ShareLaTeX [ AGPLv3 ]: ambiente web colaborativo para edição em LATEX. Há uma grande
quantidade de usuários de LATEXna UFABC, em geral pesquisadores produzindo artigos, e que frequentemente trabalham em colaboração (interna ou externa) para coautorias. Muitos pesquisadores
já usam o serviço disponibilizado no site (https://www.sharelatex.com), mas o acesso a ele tem
limitações (por exemplo, só permite dois usuários compartilhando o mesmo documento).
Existem duas alternativas principais para instalar o ShareLaTeX em nossos servidores: a partir de
containers Docker, ou compilando o código-fonte. Nossa recomendação, nesse caso, é empreender
um esforço inicial (que consideramos ser relativamente pequeno) para não depender das imagens
Docker, e possibilitar a instalação e manutenção diretamente a partir do fonte. Além de mais segura,
esta abordagem seria mais robusta, por não depender de software configurado dentro de containers
que não foram preparados localmente.
• Framadate [ CeCILL-B ]: software para agendamento de horários para eventos (similar ao serviço proprietário Doodle). O software permite que diversos usuários determinem seus horários
disponíveis, e identifica os horários com maior potencial de participação.
• Polr [ GPLv2 ] ou YOURLS [ GPLv3 ]: encurtadores de URLs (similares a serviços como Bit.ly).
Poderá ser usado pela ACI ou outros setores da UFABC em URLs a serem divulgadas.
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7.1.4

Funcionalidades de módulos do SIG

Quanto a futuros módulos do SIG, recomendamos evitar que sejam implantados sem antes avaliar a
possibilidade de integração com alternativas livres existentes. Dois casos relevantes são:
• módulo para EAD: avaliar a possibilidade de integração de ambientes virtuais de aprendizagem
que são softwares livres; há entre eles plataformas maduras, utilizadas por um grande número de
instituições, e que contam com comunidades de desenvolvimento decentralizadas e de grande porte
(vide seção seguinte);
• módulo para votação: o Helios Voting, software livre, realiza tudo que o se espera do SIG-Eleição,
mas é mais seguro e estável.
7.1.5

EaD

A UFABC atualmente disponibiliza a plataforma TIDIA, que tem sido usada por docentes para implementação de cursos semipresenciais e para inserção de elementos à distância em cursos presenciais.
Consideramos as seguintes alternativas para sistemas de suporte a EaD (ambientes virtuais de aprendizagem).
• TIDIA [ proprietário ]: fork do Sakai [ ECL ].18 Não tem comunidade de tamanho que possa ser
útil para suporte.19 Não suporta LATEX nativamente. Aparentemente não suporta instalação em
servidores GNU/Linux,20 usados majoritariamente na infraestrutura de TI da UFABC;
• Moodle [ GPLv3 ]: com comunidade de grande porte, suporta LATEX, e há uma grande quantidade
de plugins disponíveis;
• Open edX [ AGPLv3 ]: a mais nova das opções, não suporta LATEX e ainda não há muitos plugins
disponíveis.
O Open edX já foi usado pela Universidade de Harvard e pelo MIT para oferecer cursos online para
mais de 100.000 alunos; o Moodle, de acordo com sua documentação,21 suporta 1.000.000 de usuários,
sendo 5000 por curso.
Moodle e Open edX têm clientes para smartfones; o TIDIA não tem (a versão atual apresenta design
responsivo, mas apenas em parte de suas ferramentas).

licença
escalabilidade
suporte a LATEX
comunidade
suporte a plugins
plugins disponíveis
cliente mobile

TIDIA
prop
baixa
—
pequena
√

Moodle
GPLv3
alta
√
grande
√

Open edX
AGPLv3
altíssima
—
média
√

poucos
—

muitos
√

poucos
√
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Recomendamos que sejam avaliadas as opções livres indicadas (Moodle e open edX); não só em
função de serem softwares livres, mas também por suas características favoráveis quando comparadas à
plataforma hoje utilizada na UFABC. É particularmente importante a realização de testes que simulem
condições reais de uso, incluindo desempenho e implementação de cursos.
18 Como o Sakai usa licença permissiva (ECL), seus derivados podem ser relicenciados como software proprietário. Assumimos que foi esse o caso do TIDIA, uma vez que não localizamos sua licença, nem seu código disponibilizado publicamente.
19 Hoje, a comunidade de desenvolvimento do TIDIA aparentemente restringe-se às duas universidades que o adotam:
USP (que o adota concomitantemente ao Moodle) e UFABC. Embora ele seja derivado do Sakai, a comunidade deste não
é tão grande, e o TIDIA é bastante diferente do Sakai — o suficiente para que a comunidade de suporte do Sakai não seja
plenamente adequada para usuários do TIDIA.
20 Não há clareza se isso seria possível ou não; na UFABC tentou-se instalar o TIDIA em servidores GNU/Linux, mas
sem sucesso.
21 https://docs.moodle.org/dev/Performance_and_scalability. Há uma página com recomendações de configuração
visando desempenho: https://docs.moodle.org/34/en/Performance_recommendations.
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7.1.6

Sistema de Votação

Este relatório não aborda a questão do uso de cabines indevassáveis, por não se tratar de escolha de
software (todo sistema de votação online pode ser usado com cabines indevassável, bastando que se
tomem as medidas necessárias).
Comparamos brevemente algumas das opções de sistema de votação.
• SIGEleição [ proprietário ], módulo do SIG. O SIGEleição apresenta uma séria de problemas:
armazena votos em claro no servidor; é demasiado fraco na precenção a coação e compra de votos
(permite que o usuário tenha um “recibo de voto”, que pode viabilizar coação e compra de votos);
já apresentou problemas em eleições da UFABC;
• SAELE [ GPLv2 ], presente no portal do software público brasileiro. O SAELE talvez possa ser
integrado com a base de dados do SIG; no entanto, armazena os votos em texto claro no servidor,
não implementa paliativo para compra de votos ou coação, e não parece ter uma comunidade ativa
de desenvolvimento;
• Helios Voting [ Apache-2.0 ], software livre desenvolvido por Ben Adida. O Helios implementa
encriptação homomórfica, de forma que os votos nunca são transmitidos ou armazenados em claro:
são enviados de forma encriptada, e a soma dos votos é feita com votos encriptados. Além disso,
para situações em que não há o uso de cabines indevassáveis, o Helios implementa um paliativo
para o problema da compra de votos e voto sob coação — um usuário pode votar tantas vezes
quanto quiser, e somente o último voto será contabilizado. Finalmente, o Helios permite ao usuário
verificar, matematicamente, que: (i) seu voto foi contabilizado; e (ii) a contagem está correta;
• UrnaEletronica3G [ GPLv2 ], software livre, desenvolvido pelo prof. Mário Gazziro e alunos.
Este sistema difere dos outros por exigir cabine indevassável. O sistema implementa um alto nível
de segurança.
Este grupo de trabalho recomenda a implantação do Helios Voting como plataforma de votação,
em servidor local da UFABC. Isto envolve um esforço de desenvolvimento pequeno a fim de integrá-lo à
base de usuários da UFABC (gerenciada pelo SIG) e possivelmente pequenas melhorias no instalador.
Também é recomendada a homologação da UrnaEletronica3G, resultado de pesquisa do professor
Mário Gazziro, de forma que haja dois sistemas seguros disponíveis.
7.1.7

PABX — Asterisk

O Asterisk [ GPLv2 ] é um software Livre que implementa em software os recursos de um PABX
convencional, utilizando tecnologia de VoIP. Suporta protocolos abertos tais como SIP, MGCP e IAX
para realizar sinalização de chamadas telefônicas em rede TCP/IP. Há uma camada de abstração para
acesso ao Asterisk a partir de aplicações Java. Pode ser instalado incusive em roteadores sem fio, quando
usando firmware livre (OpenWRT ou LEDE).
Este GT recomenda um estudo de viabilidade considerando o Asterisk como alternativa ao sistema
atual.
7.1.8

Sistema gerenciador de Biblioteca

Foi publicado em 2012 um extenso guia para seleção de software livre para gestão integrada de bibliotecas,
fruto de pesquisa de um especialista ligado à biblioteca nacional do Canadá [10]. Recomendamos a
realização de um estudo de viabilidade da implantação desses softwares, em particular dos dois melhor
avaliados nesse estudo: Koha [ GPLv3 ] e Evergreen [ GPLv2 ].
O IBICT publicou recentemente um guia para uso do Koha [12]. Esse sistema está instalado em mais
de 4000 bibliotecas no mundo todo — em organizações que vão desde a Prefeitura de São Bernardo do
Campo, até instituições de pesquisa e ensino superior como INPA e IFPB.23
23 A maior dessas instituições é o Ministério da Cultura da Turquia, que utiliza o Koha em 1136 bibliotecas, com mais de
15 milhões de itens de acervo.
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7.2

Política de formatos abertos

Este GT recomenda a formalização de uma política de formatos abertos na UFABC, particularmente
no âmbito administrativo. Recomendamos, a princípio, os formatos ODF (Open Document Format:
ODT para texto, ODS para planilhas e ODP para apresentações) ou, para documentos não editáveis,
PDF. O formato PDF é recomendado pelo padrão de interoperabilidade de Governo Eletrônico Brasileiro
(ePING);24 já os formato ODT para texto e ODS para planilhas são adotados pelo governo eletrônico
(seu uso é obrigatório). Todos estes formatos são suportados pela suite de escritório LibreOffice.
Salientamos que tal política deveria cobrir apenas usos internos, já que é comum que pesquisadores
tenham colaboradores externos já habituados a outros formatos, e que não estejam dispostos a usar
formato diferente.

7.3

Ações educativas, de capacitação e de suporte

Em análise do questionário online, verifica-se que grande parte dos respondentes declarou ter interesse em
usar software livre, e que o faria se houvesse alguma forma de suporte da UFABC. Este GT recomenda,
portanto, a elaboração de políticas de suporte específicas a software livre (o que inclui a escolha de uma
distribuição GNU/Linux para manutenção de imagem pré-configurada, conforme já discutido). Essas
políticas podem envolver uma combinação de suporte institucional e comunitário.
Também detectamos que o desconhecimento sobre a existência de software livre (seja o desconhecimento sobre o conceito como um todo, seja sobre softwares livres específicos que poderiam ser usados na
UFABC) é um dos fatores que limita o seu uso na UFABC. Recomendamos, assim, o desenvolvimento de
ações voltadas a divulgação e capacitação da comunidade para uso e desenvolvimento de software livre:
cursos, oficinas, installfests.25 Recomendamos o envolvimento da PROEC nesse tipo de iniciativa, sem
prejuízo de demais setores.
O questionário também mostra a presença na UFABC de desigualdades de gênero no que diz respeito
ao uso e envolvimento com software livre; desigualdades que são comumente verificadas também em
outros contextos ligados ao software livre, e muitas vezes associadas a comportamentos de assédio, discriminatórios ou baseados em estereótipos. Com relação a isso, recomendamos envolvimento da PROAP
no planejamento e implementação das ações ligadas a educação, capacitação e suporte. Seria relevante
avaliar a adoção (para listas de e-mail, fóruns online ou eventos comunitários) de códigos de conduta ou
políticas anti-assédio.26

7.4

Criação de uma instância organizacional que articule as ações propostas
nesse relatório

O uso do software livre — envolvendo implantação, desenvolvimento, customização, manutenção e suporte
a usuário — pode ser mais difícil de ser articulado, mas é mais benéfico para a UFABC em termos de
resultados e potencialidades, como foi argumentado em diversas passagens deste relatório. Por isso,
consideramos fundamental que haja continuidade nos esforços empreendidos nesse sentido; caso elas
sejam interrompidas após este GT, suas recomendações dificilmente serão avaliadas e implementadas
(eventualmente em forma melhorada) em benefício de todas as áreas da universidade.
Para que essa continuidade ocorra, é necessário enraizamento institucional. Nesse sentido, propomos
que o CETIC realize estudos para a criação de uma instância ou setor organizacional da UFABC, que faça
articulação e fomento de todas as ações relacionadas ao uso institucional do software livre na universidade.
Será preciso articular os vários atores que poderiam ter alguma participação direta ou indireta nos
projetos e ações relacionados ao software livre; e analisar o uso do software na universidade não só de
perspectiva técnica, mas também econômica, científica, organizacional e política. Por isso, recomendamos
que essa instância seja vinculada à Reitoria ou ao CETIC; somente com apoio e acompanhamento da alta
direção da universidade ela poderá assessorar e apoiar a comunidade efetivamente na execução dessas
ações.
24 http://eping.governoeletronico.gov.br
25 Eventos

comunitários para instalação de software livre, principalmente GNU/Linux, com suporte e acolhida a usuários
iniciantes.
26 Alguns exemplos de códigos desse tipo podem ser encontrados neste site: http://geekfeminism.wikia.com/wiki/
Code_of_conduct. A Cryptorave é um evento brasileiro que já adota código similar: https://we.riseup.net/cryptorave/
politica-anti-assedio.
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Alguns dos objetivos que consideramos relevantes para essa instância são:
• Realização de estudos (localizados por setor, mas sem perder de vista as interfaces entre eles e a
realidade mais ampla da instituição) para avaliar o potencial de uso de software livre e formatos
abertos (bem como os custos, desafios e benefícios de migração), e elaborar planos de migração
participativos.
• Criação de um ambiente de desenvolvimento colaborativo de software livre da UFABC
• Promoção de encontros e atividades entre usuários de software livre da UFABC, visando a troca de
experiência e aprimoramento.
• Apoiar a capacitação de gestores e servidores de TI para a contratação de software livre. Articular
curso de multiplicadores.
• Ações de comunicação para divulgação e sensibilização da comunidade em relação ao software livre,
incluindo a publicação e ampliação do catálogo de softwares livres (Apêndice A) em forma de wiki.
• Elaborar, junto ao NTI e demais setores, plano de implementação de mecanismos de suporte a
software livre (institucionais e/ou comunitários).
• Apoio a projetos de pesquisa e organismos (criados por docentes, TAs e alunos) que estejam atuando
com software livre.
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A

Softwares recomendados

A tabela a seguir contém uma descrição de características dos softwares livres mencionados nas recomendações deste relatório. Os dados foram obtidos do
OpenHub27 (anteriormente conhecido como OHLOH, é um catálogo online de software livre, contendo também análise dos repositórios de código fonte de
cada um dos softwares).
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nome
Helios
Moodle
Open edX
Asterisk
Mastodon
NextCloud
ShareLaTeX
Framadate
Polr
YOURLS
Koha
Evergreen
OnlyOffice
LibreOffice Online

licença
Apache-2.0
GPLv2
AGPLv3
GPLv2
AGPLv3
AGPLv3
AGPLv3
CeCILL-B
GPLv2
GPLv3
GPLv3
GPLv2
AGPLv3
AGPLv3

ano início
2009
2001
2011
1999
2016
2010
2014
2013
2013
2009
1999
2005
2014
2014

atividade (2017)
baixa
muito alta
muito alta
alta
muito alta
muito alta
muito alta
baixa
baixa
moderada
moderada
muito alta
moderada
moderada

base de código
madura
madura
madura
madura
nova
madura
madura
madura
madura
madura
madura
madura
madura
madura

comunidade
pequena
muito grande
grande
muito grande
muito grande
muito grande
grande
grande
grande
grande
muito grande
muito grande
grande
grande

Observamos que:
• o projeto NextCloud iniciou em 2010, mas foi um fork do OwnCloud, que já existia desde 2007;
• o Mastodon, embora seja um projeto relativamente novo, está em rápida expansão: de acordo com a análise do OpenHub, sua base de código é bem
estabelecida;
• o Helios tem uma comunidade de desenvolvimento pequena — o que é natural para software que implementa estado da arte em criptografia. Apesar
disso, tem uma base de código madura;
• o Framadate é derivado do software OpenSondage, que por sua vez usou a base de código do STUdS, que iniciou em 2008.

B

Catálogo de Software

Este catálogo inclui uma lista mais geral de softwares que poderiam ser utilizados no contexto da UFABC (ainda que não tenham necessariamente sido
mencionados nas recomendações).
27 https://www.openhub.net/

Existem milhares de softwares livres disponíveis e com potencial para uso acadêmico ou administrativo na UFABC. O catálogo que apresentamos a
seguir é apenas uma seleção (definitivamente não exaustiva), buscando cobrir alguns dos tipos de softwares mais relevantes, e com foco principal (mas não
exclusivo) em usuários iniciantes ou intermediários de software livre (nesse sentido, não foram incluídos gerenciadores de bancos de dados, por exemplo).
As colunas “Win"e “PT"indicam se o software tem, respectivamente, versão para Windows e versão traduzida para português.
Tabela 1: Catálogo de softwares livres sugeridos para uso na
UFABC.
Tipo
sistema operacional

Site
www.ubuntu.com

Versão estável
17.10 (19/10/17)

suíte de escritório

www.libreoffice.org

5.3.7 (2/11/17)

Firefox

navegador web

mozilla.org/firefox

57.0.1 (29/11/17)

Wordpress

publicação web

wordpress.org

4.9 (16/11/17)

Nome
Ubuntu

LibreOffice

PT
√

√

√

√

√

√

√
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Win
n/a

Descrição
Uma das distribuições GNU/Linux
mais populares; baseada na distribuição
Debian e voltada à facilidade de uso e
instalação.28 . Existem ainda outros tipos de sistema operacional que não são
baseados no kernel Linux, como os da
família BSD, mas que são menos usados em desktops.
Fork do projeto OpenOffice, é a suíte
de escritório livre mais utilizada. Inclui
editores de texto, planilha e apresentações, entre outros. Suporta por padrão
os formatos abertos ODF, bem como os
do Microsoft Office.
O segundo navegador mais utilizado no
mundo (atrás apenas do Chrome, proprietário).
Gerenciador de conteúdo (CMS ) voltado principalmente à construção de
blogs, mas que, por meio de templates
e plugins (disponíveis em grande quantidade), pode ser customizado para gerenciar sites de formatos variados. Adequado para sites de baixa complexidade. Dificuldade de utilização: baixa.

28 Além de ser um sistema operacional, uma distribuição GNU/Linux tipicamente inclui um grande número de softwares já testados e pré-configurados. Existem dezenas de
distribuições GNU/Linux, voltadas para diferentes tipos de usuários (iniciantes, avançados), situações de uso (uso geral, servidores, máquinas antigas) etc.; uma boa fonte de consulta
é o site DistroWatch: https://distrowatch.com

Nome
Joomla

Tipo
publicação web

Site
www.joomla.org

Versão estável
3.8.2 (7/11/17)

Drupal

publicação web

www.drupal.org

8.4.2 (3/11/17)

editor de imagens

www.gimp.org

2.8.22 (11/5/17)

Netbeans

programação (IDE )

www.netbeans.org

8.2 (3/10/16)

Eclipse

programação (IDE )

www.eclipse.org

4.7 RC4a (12/6/17)

diagramação de textos

latex-project.org

LATEX2e (1994)

Gimp

24

LATEX

29 Embora

Win
√

PT
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√29

Descrição
Gerenciador de conteúdo (CMS ) com
boa quantidade de plugins disponíveis.
Permite construir sites mais flexíveis
que o Wordpress. Dificuldade de utilização: moderada.
Gerenciador de conteúdo (CMS ) com
grande quantidade de plugins disponíveis. Permite construir sites complexos
e de alta performance. Dificuldade de
utilização: alta.
Editor de imagens bitmap (fotos etc.),
maduro e com grande quantidade de recursos.
Plataforma de desenvolvimento Java;
suporta diversas linguagens e frameworks, como PHP, JavaFX, C/C++,
JavaScript.
Plataforma de desenvolvimento Java;
tem mais plugins disponíveis que Netbeans, mas curva de aprendizado um
pouco mais alta.
Sistema para composição de textos
usando linguagem de markup (o usuário redige usando arquivos TXT, que
são “compilados"e geram saída de alta
qualidade gráfica). Adequado para redação de artigos científicos, monografias etc.; altamente customizável (mas,
usando o template oferecido por um periódico, não é necessário se preocupar
com formatação).

a documentação oficial do LATEX seja em inglês, há aplicativos front-ends traduzidos, e o sistema é perfeitamente adequado para compôr textos em português.

Nome
Inkscape

Tipo
ilustração

Site
inkscape.org

Versão estável
0.92.2 (7/8/17)

leiaute

scribus.net

1.4.6 (11/1/16)

análise estatística

www.r-project.org

3.4.2 (28/9/17)

GNU Octave

computação numérica

gnu.org/software/octave/

4.2.1 (24/2/17)

Scilab

computação numérica

www.scilab.org

6.0.0 (15/2/17)

geometria e álgebra

geogebra.org

6.0.394.0 (22/10/17)

editor de áudio

www.audacityteam.org

2.2.0 (2/11/17)

georreferenciamento

qgis.org

2.18.14 (27/10/17)

gestão de projetos

www.redmine.org

3.4.2 (16/7/17)

gestão de bibliografia

zotero.org

5.0.23 (14/10/17)

Scribus

R

Win
√

PT
√

√

√

√

√

?

?
√

√

√

√

√

√

√
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√

GeoGebra

Audacity

QGIS
Redmine

Zotero

X
√

√

√

Descrição
Editor de gráficos vetoriais, adequado
para logotipos, ilustrações, diagramas
etc. Seu formato de arquivo principal
é o formato aberto SVG, mas permite
exportar para diversos outros.
Software de diagramação (desktop publishing); gera saída adequada para gráficas, e é indicado para compor cartazes,
folders, livros.
Linguagem de programação para análise de dados, incluindo geração de gráficos. Altamente flexível, mas com
curva de aprendizagem significativa.
Software para análise numérica; usa linguagem de alto nível que em geral é
compatível com Matlab.
Similar ao Octave, mas com menos foco
em compatibilidade sintática com Matlab.
Software de geometria dinâmica (com
funcionalidades de álgebra, cálculo e estatística), voltado a aprendizagem e ensino de matemática. Por ter parte de
seu conteúdo sob licença CC BY-NCSA, é voltado a uso não-comercial.
Tem funcionalidades de gravação, edição e pós-processamento (efeitos, redução de ruído etc.) de arquivos de som.
Software para visualização, edição e
análise de dados geoespaciais.
Funciona como um servidor, com interface web e funcionalidade para gerenciamento de bugs.
Software para coletar, organizar anotar
e citar referências bibliográficas.

Nome
OJS

ProjectLibre

Blender

Gephi

Tipo
gestão de periódicos

Site
pkp.sfu.ca/ojs

Versão estável
3.0.2 (1/2/17)

gestão de projetos

www.projectlibre.org

1.7.0 (16/1/2017)

modelagem 3D

blender.org

2.79 (11/9/17)

análise de redes

gephi.org

0.9.2 (26/9/17)

Win
√

PT
√

√

√

√

√

√

√

Descrição
Software web para publicar periódicos
científicos e gerenciar os fluxos de submissão e revisão por pares.
Mais voltado a planejamento de tarefas (similar à abordagem do Microsoft
Project).
Software para edição de gráficos 3D
(para animações, jogos etc.); além de
modelagem, conta com funções para
animação, texturização, renderização
etc.
Software para visualização e análise de
redes.
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C
C.1

Relatórios de estatísticas do questionário online
Universo completo de respondentes
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Resultados
Questionário 233227
Número de registros nesta consulta:
Total de registros no questionário:
Percentagem do total:

607
607
100.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para genero
Qual o seu gênero?
Resposta

Contagem

Percentagem

Feminino (A1)
Masculino (A2)
Outros
Sem resposta
Não mostrados

166
433
1
7
0

27.35%
71.33%
0.16%
1.15%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para genero
Qual o seu gênero?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para categoria
De que forma(s) você se relaciona com a UFABC?
Resposta

Contagem

Percentagem

Estudante de graduação (disc)
Estudante de pós-graduação (pg)
Técnico administrativo (ta)
Docente (concursado ou visitante) (doce)
Terceirizado (terc)
Pesquisador colaborador (PC, PDC) (pesq)
Estagiário (estag)
Comunidade externa (comu)

343
70
130
100
0
7
3
6

56.51%
11.53%
21.42%
16.47%
0.00%
1.15%
0.49%
0.99%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para categoria
De que forma(s) você se relaciona com a UFABC?

página 5 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para setor
A qual setor você está vinculado no seu trabalho na UFABC?
Resposta

Contagem

Percentagem

ACI (1)
Agência de Inovação (16)
ARI (2)
AUDIN (19)
CCNH (3)
CECS (4)
CMCC (5)
NTE (6)
NTI (7)
Prefeitura (8)
PROAD (17)
PROAP (9)
PROEC (10)
PROGRAD (11)
PROPES (12)
PROPLADI (18)
PROPG (15)
Reitoria (13)
Secretaria Geral (20)
SUGEPE (14)
Outros
Não mostrados

5
2
0
2
26
39
38
3
31
5
9
9
8
22
2
4
10
4
2
5
6
377

0.82%
0.33%
0.00%
0.33%
4.28%
6.43%
6.26%
0.49%
5.11%
0.82%
1.48%
1.48%
1.32%
3.62%
0.33%
0.66%
1.65%
0.66%
0.33%
0.82%
0.99%
62.11%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para setor
A qual setor você está vinculado no seu trabalho na UFABC?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor
Você desempenha na UFABC alguma função de chefia, direção ou coordenação?
Resposta

Contagem

Percentagem

Sim (Y)
Não (N)
Sem resposta
Não mostrados

59
168
10
370

9.72%
27.68%
1.65%
60.96%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor
Você desempenha na UFABC alguma função de chefia, direção ou coordenação?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_onde
Onde desempenha essa função (de chefia, direção ou coordenação)?
Resposta

Contagem

Percentagem

Em um setor (pró-reitorias, PU, CECS, NTI etc.) (SQ001)
Em um curso (graduação ou pós) (SQ002)
Em um núcleo de pesquisa, laboratório ou similar (SQ003)
Outros
Não mostrados

42
11
2
3
548

6.92%
1.81%
0.33%
0.49%
90.28%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_onde
Onde desempenha essa função (de chefia, direção ou coordenação)?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_tipo
Qual o tipo de pós-graduação que você cursa?
Resposta

Contagem

Percentagem

Especialização (A1)
Mestrado (A2)
Mestrado profissional (A3)
Doutorado (A4)
Doutorado acadêmico industrial (A5)
Sem resposta
Não mostrados

5
36
2
25
0
2
537

0.82%
5.93%
0.33%
4.12%
0.00%
0.33%
88.47%

página 12 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_tipo
Qual o tipo de pós-graduação que você cursa?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_curso
Indique o programa no qual você cursa sua pós-graduação.
Resposta

Contagem

Percentagem

Biossistemas (1)
Biotecnociência (2)
Ciência da Computação (3)
Ciência e Engenharia de Materiais (4)
Ciência e Tecnologia Ambiental (5)
Ciência e Tecnologia/Química (6)
Ciências Humanas e Sociais (7)
Economia (8)
Energia (9)
Engenharia Biomédica (10)
Engenharia da Informação (11)
Engenharia e Gestão da Inovação (12)
Engenharia Elétrica (13)
Engenharia Mecânica (14)
Ensino de Física (15)
Ensino e História das Ciências e da Matemática (16)
Evolução e Diversidade (17)
Filosofia (18)
Física (19)
Matemática (20)
Nanociências e Materiais Avançados (21)
Neurociência e Cognição (22)
Planejamento e Gestão do Território (23)
Políticas Públicas (24)
Outros
Não mostrados

1
2
11
0
1
4
4
0
5
2
7
1
2
3
1
2
0
1
8
2
5
2
2
3
1
537

0.16%
0.33%
1.81%
0.00%
0.16%
0.66%
0.66%
0.00%
0.82%
0.33%
1.15%
0.16%
0.33%
0.49%
0.16%
0.33%
0.00%
0.16%
1.32%
0.33%
0.82%
0.33%
0.33%
0.49%
0.16%
88.47%

página 14 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_curso
Indique o programa no qual você cursa sua pós-graduação.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_BI
Qual bacharelado interdisciplinar você está cursando (ou já concluiu)?
Resposta

Contagem

Percentagem

BC&T (A1)
BC&H (A2)
Sem resposta
Não mostrados

294
44
5
264

48.43%
7.25%
0.82%
43.49%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_BI
Qual bacharelado interdisciplinar você está cursando (ou já concluiu)?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_dis
Você cursa (ou pretende cursar / já cursou) pós-BI? Se sim, assinale abaixo.
Resposta

Contagem

Percentagem

Bacharelado em Ciência da Computação (1)
Bacharelado em Ciências Biológicas (2)
Bacharelado em Ciências Econômicas (3)
Bacharelado em Filosofia (4)
Bacharelado em Física (5)
Bacharelado em Matemática (6)
Bacharelado em Neurociência (7)
Bacharelado em Planejamento Territorial (8)
Bacharelado em Políticas Públicas (9)
Bacharelado em Química (10)
Bacharelado em Relações Internacionais (11)
Engenharia Aeroespacial (12)
Engenharia Ambiental e Urbana (13)
Engenharia Biomédica (14)
Engenharia de Energia (15)
Engenharia de Gestão (16)
Engenharia de Informação (17)
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica (18)
Engenharia de Materiais (19)
Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
Licenciatura em Filosofia (21)
Licenciatura em Física (22)
Licenciatura em Matemática (23)
Licenciatura em Química (24)
Não mostrados

102
6
10
4
24
14
22
6
17
16
17
39
18
21
20
20
30
49
21
4
6
7
12
9
264

16.80%
0.99%
1.65%
0.66%
3.95%
2.31%
3.62%
0.99%
2.80%
2.64%
2.80%
6.43%
2.97%
3.46%
3.29%
3.29%
4.94%
8.07%
3.46%
0.66%
0.99%
1.15%
1.98%
1.48%
43.49%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_dis
Você cursa (ou pretende cursar / já cursou) pós-BI? Se sim, assinale abaixo.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_doc
Em quais cursos pós-BI você é credenciado?
Resposta

Contagem

Percentagem

Bacharelado em Ciência da Computação (1)
Bacharelado em Ciências Biológicas (2)
Bacharelado em Ciências Econômicas (3)
Bacharelado em Filosofia (4)
Bacharelado em Física (5)
Bacharelado em Matemática (6)
Bacharelado em Neurociência (7)
Bacharelado em Planejamento Territorial (8)
Bacharelado em Políticas Públicas (9)
Bacharelado em Química (10)
Bacharelado em Relações Internacionais (11)
Engenharia Aeroespacial (12)
Engenharia Ambiental e Urbana (13)
Engenharia Biomédica (14)
Engenharia de Energia (15)
Engenharia de Gestão (16)
Engenharia de Informação (17)
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica (18)
Engenharia de Materiais (19)
Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
Licenciatura em Filosofia (21)
Licenciatura em Física (22)
Licenciatura em Matemática (23)
Licenciatura em Química (24)
Não mostrados

13
1
4
1
16
21
6
3
4
7
3
8
2
4
0
3
7
3
4
0
2
5
7
4
507

2.14%
0.16%
0.66%
0.16%
2.64%
3.46%
0.99%
0.49%
0.66%
1.15%
0.49%
1.32%
0.33%
0.66%
0.00%
0.49%
1.15%
0.49%
0.66%
0.00%
0.33%
0.82%
1.15%
0.66%
83.53%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_doc
Em quais cursos pós-BI você é credenciado?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ015)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Ubuntu, Mint etc.(sistemas operacionais)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

159
207
241
0

26.19%
34.10%
39.70%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ015)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Ubuntu, Mint etc.(sistemas operacionais)]

página 23 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ016)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LibreOffice(suítes de escritório)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

220
221
166
0

36.24%
36.41%
27.35%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ016)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LibreOffice(suítes de escritório)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ001)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Firefox(navegadores)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

202
310
95
0

33.28%
51.07%
15.65%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ001)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Firefox(navegadores)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ009)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Wordpress, Joomla, Drupal etc.(publicação web)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

136
62
409
0

22.41%
10.21%
67.38%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ009)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Wordpress, Joomla, Drupal etc.(publicação web)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ002)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Gimp(editor de imagens)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

151
78
378
0

24.88%
12.85%
62.27%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ002)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Gimp(editor de imagens)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ013)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Netbeans, Eclipse etc.(ambientes de programação)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

146
119
342
0

24.05%
19.60%
56.34%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ013)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Netbeans, Eclipse etc.(ambientes de programação)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ003)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LaTeX(diagramação de textos)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

102
144
361
0

16.80%
23.72%
59.47%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ003)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LaTeX(diagramação de textos)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ005)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Inkscape, Scribus(design e leiaute)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

78
37
492
0

12.85%
6.10%
81.05%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ005)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Inkscape, Scribus(design e leiaute)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ010)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[R(análise estatística)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

96
35
476
0

15.82%
5.77%
78.42%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ010)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[R(análise estatística)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ004)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Octave, Scilab etc.(computação numérica)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

167
68
372
0

27.51%
11.20%
61.29%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ004)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Octave, Scilab etc.(computação numérica)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ011)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Geogebra(geometria e álgebra)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

107
43
457
0

17.63%
7.08%
75.29%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ011)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Geogebra(geometria e álgebra)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ006)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Audacity(editor de áudio)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

115
42
450
0

18.95%
6.92%
74.14%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ006)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Audacity(editor de áudio)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ007)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[QGIS(georreferenciamento)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

40
20
547
0

6.59%
3.29%
90.12%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ007)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[QGIS(georreferenciamento)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ012)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Redmine, ProjectLibre etc.(gestão de projetos)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

48
18
541
0

7.91%
2.97%
89.13%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ012)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Redmine, ProjectLibre etc.(gestão de projetos)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ014)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Blender(modelagem 3D)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

61
17
529
0

10.05%
2.80%
87.15%
0.00%

página 50 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ014)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Blender(modelagem 3D)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ017)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Outros softwares livres]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

31
80
496
0

5.11%
13.18%
81.71%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ017)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Outros softwares livres]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares_outros
Você indicou "outros" na questão anterior. A quais softwares você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

99
12
496

16.31%
1.98%
81.71%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(win)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[Windows]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

43
98
438
28
0

7.08%
16.14%
72.16%
4.61%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(win)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[Windows]

página 56 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(gnulinux)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

155
192
154
106
0

25.54%
31.63%
25.37%
17.46%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(gnulinux)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(macos)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[macOS]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

384
15
14
194
0

63.26%
2.47%
2.31%
31.96%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(macos)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[macOS]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(bsd)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[outros]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

227
3
3
374
0

37.40%
0.49%
0.49%
61.61%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(bsd)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[outros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC_outros
Você indicou "outros" na pergunta anterior. A qual sistema operacional você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

5
1
601

0.82%
0.16%
99.01%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(win)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [Windows]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

79
64
442
22
0

13.01%
10.54%
72.82%
3.62%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(win)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [Windows]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(gnulinux)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

204
107
176
120
0

33.61%
17.63%
29.00%
19.77%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(gnulinux)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(macos)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [macOS]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

352
24
55
176
0

57.99%
3.95%
9.06%
29.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(macos)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [macOS]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(bsd)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [outros]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

247
6
13
341
0

40.69%
0.99%
2.14%
56.18%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(bsd)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [outros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal_outros
Você indicou "outros" na pergunta anterior. A qual sistema operacional você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

19
0
588

3.13%
0.00%
96.87%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ002)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [LibreOffice / OpenOffice]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

140
291
176
0
0

23.06%
47.94%
29.00%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ002)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [LibreOffice / OpenOffice]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ001)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Microsof Office]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

70
134
403
0
0

11.53%
22.08%
66.39%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ001)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Microsof Office]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ003)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Google Docs (e Sheets, Slides)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

38
220
349
0
0

6.26%
36.24%
57.50%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ003)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Google Docs (e Sheets, Slides)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para subordinado_recomend
Se seus superiores ou professores exigem que você use softwares específicos (numa tarefa
administrativa ou trabalho acadêmico, por exemplo), eles são predominantemente proprietários ou
livres? Se quiser detalhar a resposta, indique ao lado.
Resposta

Contagem

Percentagem

Exigem uso de softwares que são proprietários (predominantemente) (1)
Não fazem nenhuma exigência (ou exigem uso de softwares de ambos os tipos) (2)
Exigem uso de softwares que são livres (predominantemente) (3)
Comentários
Sem resposta
Não mostrados

99
323
75
77
110
0

16.31%
53.21%
12.36%
12.69%
18.12%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para subordinado_recomend
Se seus superiores ou professores exigem que você use softwares específicos (numa tarefa
administrativa ou trabalho acadêmico, por exemplo), eles são predominantemente proprietários ou
livres? Se quiser detalhar a resposta, indique ao lado.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ001)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Sistema operacional]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

9
21
29
548

1.48%
3.46%
4.78%
90.28%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ001)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Sistema operacional]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ002)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.) [Suíte
de escritório]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

11
20
28
548

1.81%
3.29%
4.61%
90.28%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ002)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.) [Suíte
de escritório]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ003)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à gestão, administração ou produtividade]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

9
15
35
548

1.48%
2.47%
5.77%
90.28%

página 85 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ003)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à gestão, administração ou produtividade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ004)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à pesquisa, docência ou extensão]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

15
7
37
548

2.47%
1.15%
6.10%
90.28%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ004)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à pesquisa, docência ou extensão]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para expertiseSL
Com relação a software livre, como você considera seu conhecimento?
Resposta

Contagem

Percentagem

Nulo ou muito baixo (A1)
Iniciante (A2)
Intermediário (A3)
Avançado (A4)
Sem resposta
Não mostrados

81
194
246
78
8
0

13.34%
31.96%
40.53%
12.85%
1.32%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para expertiseSL
Com relação a software livre, como você considera seu conhecimento?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_como
Por que você começou a usar software livre?
Resposta

Contagem

Percentagem

Por exigência de alguma organização com a qual eu tive ou tenho vínculo (escola,
trabalho etc.). (SQ001)
Por curiosidade. (SQ002)
Por considerar que era tecnicamente melhor que as alternativas. (SQ003)
Pela liberdade de uso e colaboração que proporciona. (SQ004)
Por favorecer inclusão digital e justiça social. (SQ005)
Outros
Não mostrados

94

15.49%

153
131
174
103
29
283

25.21%
21.58%
28.67%
16.97%
4.78%
46.62%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_como
Por que você começou a usar software livre?

página 92 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_papel
Você contribui em software livre? Se sim, indique como.
Resposta

Contagem

Percentagem

Indicando bugs (SQ003)
Divulgando (ou produzindo gráficos, textos etc.) (SQ005)
Oferecendo suporte (em fóruns, listas etc.) (SQ008)
Traduzindo (SQ004)
Testando (SQ002)
Escrevendo documentação (manuais, tutoriais etc.) (SQ007)
Desenvolvendo código (SQ001)
Atuando como "maintainer" ou "committer" (SQ006)
Outros
Não mostrados

99
87
30
14
60
13
30
4
6
283

16.31%
14.33%
4.94%
2.31%
9.88%
2.14%
4.94%
0.66%
0.99%
46.62%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_papel
Você contribui em software livre? Se sim, indique como.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para motivonaouso
Caso você use pouco (ou não use) software livre na UFABC, quais motivos levam a isso?
Resposta

Contagem

Percentagem

Não sei usar. (1)
Não sou autorizado a instalar. (2)
Não tem os recursos que necessito. (3)
Não conseguiria trocar arquivos com meus colegas / superiores. (4)
Nunca pensei nisso / não sei. (5)
Outros

93
62
96
81
144
59

15.32%
10.21%
15.82%
13.34%
23.72%
9.72%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para motivonaouso
Caso você use pouco (ou não use) software livre na UFABC, quais motivos levam a isso?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para incentivos
Quais razões levariam você a considerar usar software livre com mais frequência (ou experimentar
usar) na UFABC? Se nenhuma delas se aplicar, deixe em branco.
Resposta

Contagem

Percentagem

Se a UFABC oferecesse serviço de suporte oficial, eu usaria. (SQ001)
Se houvesse um grupo de apoio e suporte não-oficial na UFABC, eu usaria. (SQ002)
Se meus superiores incentivassem (ou não fossem contra), eu usaria. (SQ003)
Se os computadores que uso tivessem tanto Windows como GNU/Linux (que é software
livre), eu usaria. (SQ004)

237
149
115
225

39.04%
24.55%
18.95%
37.07%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para incentivos
Quais razões levariam você a considerar usar software livre com mais frequência (ou experimentar
usar) na UFABC? Se nenhuma delas se aplicar, deixe em branco.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para contribsuporte
Você teria interesse e disponibilidade para auxiliar colegas da UFABC a usar software livre, por meio
de lista de e-mails, fórum ou outro mecanismo de suporte comunitário?
Resposta

Contagem

Percentagem

Não (A1)
Sim, mas só eventualmente (1 vez por mês ou menos) (A2)
Sim (1 vez por semana) (A3)
Sem resposta
Não mostrados

64
115
96
49
283

10.54%
18.95%
15.82%
8.07%
46.62%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para contribsuporte
Você teria interesse e disponibilidade para auxiliar colegas da UFABC a usar software livre, por meio
de lista de e-mails, fórum ou outro mecanismo de suporte comunitário?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para comentariosfinais
Se desejar fazer comentários ou sugestões, use o campo abaixo. (Se preferir contatar o GT de forma
não anônima, mande uma mensagem para nosso e-mail: gt.software.livre@ufabc.edu.br.)
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

92
515
0

15.16%
84.84%
0.00%
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C.2

Segmento: discentes
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Resultados
Questionário 233227
Número de registros nesta consulta:
Total de registros no questionário:
Percentagem do total:

400
607
65.90%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para genero
Qual o seu gênero?
Resposta

Contagem

Percentagem

Feminino (A1)
Masculino (A2)
Outros
Sem resposta
Não mostrados

102
295
1
2
0

25.50%
73.75%
0.25%
0.50%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para genero
Qual o seu gênero?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para categoria
De que forma(s) você se relaciona com a UFABC?
Resposta

Contagem

Percentagem

Estudante de graduação (disc)
Estudante de pós-graduação (pg)
Técnico administrativo (ta)
Docente (concursado ou visitante) (doce)
Terceirizado (terc)
Pesquisador colaborador (PC, PDC) (pesq)
Estagiário (estag)
Comunidade externa (comu)

343
70
29
1
0
3
3
3

85.75%
17.50%
7.25%
0.25%
0.00%
0.75%
0.75%
0.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para categoria
De que forma(s) você se relaciona com a UFABC?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para setor
A qual setor você está vinculado no seu trabalho na UFABC?
Resposta

Contagem

Percentagem

ACI (1)
Agência de Inovação (16)
ARI (2)
AUDIN (19)
CCNH (3)
CECS (4)
CMCC (5)
NTE (6)
NTI (7)
Prefeitura (8)
PROAD (17)
PROAP (9)
PROEC (10)
PROGRAD (11)
PROPES (12)
PROPLADI (18)
PROPG (15)
Reitoria (13)
Secretaria Geral (20)
SUGEPE (14)
Outros
Não mostrados

0
0
0
0
0
0
1
1
7
2
1
1
1
9
0
1
3
1
0
1
2
377

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.25%
1.75%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
2.25%
0.00%
0.25%
0.75%
0.25%
0.00%
0.25%
0.50%
94.25%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para setor
A qual setor você está vinculado no seu trabalho na UFABC?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor
Você desempenha na UFABC alguma função de chefia, direção ou coordenação?
Resposta

Contagem

Percentagem

Sim (Y)
Não (N)
Sem resposta
Não mostrados

5
28
0
367

1.25%
7.00%
0.00%
91.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor
Você desempenha na UFABC alguma função de chefia, direção ou coordenação?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_onde
Onde desempenha essa função (de chefia, direção ou coordenação)?
Resposta

Contagem

Percentagem

Em um setor (pró-reitorias, PU, CECS, NTI etc.) (SQ001)
Em um curso (graduação ou pós) (SQ002)
Em um núcleo de pesquisa, laboratório ou similar (SQ003)
Outros
Não mostrados

5
0
0
0
548

1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
137.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_onde
Onde desempenha essa função (de chefia, direção ou coordenação)?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_tipo
Qual o tipo de pós-graduação que você cursa?
Resposta

Contagem

Percentagem

Especialização (A1)
Mestrado (A2)
Mestrado profissional (A3)
Doutorado (A4)
Doutorado acadêmico industrial (A5)
Sem resposta
Não mostrados

5
36
2
25
0
2
330

1.25%
9.00%
0.50%
6.25%
0.00%
0.50%
82.50%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_tipo
Qual o tipo de pós-graduação que você cursa?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_curso
Indique o programa no qual você cursa sua pós-graduação.
Resposta

Contagem

Percentagem

Biossistemas (1)
Biotecnociência (2)
Ciência da Computação (3)
Ciência e Engenharia de Materiais (4)
Ciência e Tecnologia Ambiental (5)
Ciência e Tecnologia/Química (6)
Ciências Humanas e Sociais (7)
Economia (8)
Energia (9)
Engenharia Biomédica (10)
Engenharia da Informação (11)
Engenharia e Gestão da Inovação (12)
Engenharia Elétrica (13)
Engenharia Mecânica (14)
Ensino de Física (15)
Ensino e História das Ciências e da Matemática (16)
Evolução e Diversidade (17)
Filosofia (18)
Física (19)
Matemática (20)
Nanociências e Materiais Avançados (21)
Neurociência e Cognição (22)
Planejamento e Gestão do Território (23)
Políticas Públicas (24)
Outros
Não mostrados

1
2
11
0
1
4
4
0
5
2
7
1
2
3
1
2
0
1
8
2
5
2
2
3
1
537

0.25%
0.50%
2.75%
0.00%
0.25%
1.00%
1.00%
0.00%
1.25%
0.50%
1.75%
0.25%
0.50%
0.75%
0.25%
0.50%
0.00%
0.25%
2.00%
0.50%
1.25%
0.50%
0.50%
0.75%
0.25%
134.25%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_curso
Indique o programa no qual você cursa sua pós-graduação.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_BI
Qual bacharelado interdisciplinar você está cursando (ou já concluiu)?
Resposta

Contagem

Percentagem

BC&T (A1)
BC&H (A2)
Sem resposta
Não mostrados

294
44
5
57

73.50%
11.00%
1.25%
14.25%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_BI
Qual bacharelado interdisciplinar você está cursando (ou já concluiu)?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_dis
Você cursa (ou pretende cursar / já cursou) pós-BI? Se sim, assinale abaixo.
Resposta

Contagem

Percentagem

Bacharelado em Ciência da Computação (1)
Bacharelado em Ciências Biológicas (2)
Bacharelado em Ciências Econômicas (3)
Bacharelado em Filosofia (4)
Bacharelado em Física (5)
Bacharelado em Matemática (6)
Bacharelado em Neurociência (7)
Bacharelado em Planejamento Territorial (8)
Bacharelado em Políticas Públicas (9)
Bacharelado em Química (10)
Bacharelado em Relações Internacionais (11)
Engenharia Aeroespacial (12)
Engenharia Ambiental e Urbana (13)
Engenharia Biomédica (14)
Engenharia de Energia (15)
Engenharia de Gestão (16)
Engenharia de Informação (17)
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica (18)
Engenharia de Materiais (19)
Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
Licenciatura em Filosofia (21)
Licenciatura em Física (22)
Licenciatura em Matemática (23)
Licenciatura em Química (24)
Não mostrados

102
6
10
4
24
14
22
6
17
16
17
39
18
21
20
20
30
49
21
4
6
7
12
9
264

25.50%
1.50%
2.50%
1.00%
6.00%
3.50%
5.50%
1.50%
4.25%
4.00%
4.25%
9.75%
4.50%
5.25%
5.00%
5.00%
7.50%
12.25%
5.25%
1.00%
1.50%
1.75%
3.00%
2.25%
66.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_dis
Você cursa (ou pretende cursar / já cursou) pós-BI? Se sim, assinale abaixo.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_doc
Em quais cursos pós-BI você é credenciado?
Resposta

Contagem

Percentagem

Bacharelado em Ciência da Computação (1)
Bacharelado em Ciências Biológicas (2)
Bacharelado em Ciências Econômicas (3)
Bacharelado em Filosofia (4)
Bacharelado em Física (5)
Bacharelado em Matemática (6)
Bacharelado em Neurociência (7)
Bacharelado em Planejamento Territorial (8)
Bacharelado em Políticas Públicas (9)
Bacharelado em Química (10)
Bacharelado em Relações Internacionais (11)
Engenharia Aeroespacial (12)
Engenharia Ambiental e Urbana (13)
Engenharia Biomédica (14)
Engenharia de Energia (15)
Engenharia de Gestão (16)
Engenharia de Informação (17)
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica (18)
Engenharia de Materiais (19)
Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
Licenciatura em Filosofia (21)
Licenciatura em Física (22)
Licenciatura em Matemática (23)
Licenciatura em Química (24)
Não mostrados

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
507

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
126.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_doc
Em quais cursos pós-BI você é credenciado?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ015)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Ubuntu, Mint etc.(sistemas operacionais)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

118
141
141
0

29.50%
35.25%
35.25%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ015)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Ubuntu, Mint etc.(sistemas operacionais)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ016)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LibreOffice(suítes de escritório)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

162
158
80
0

40.50%
39.50%
20.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ016)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LibreOffice(suítes de escritório)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ001)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Firefox(navegadores)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

134
203
63
0

33.50%
50.75%
15.75%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ001)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Firefox(navegadores)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ009)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Wordpress, Joomla, Drupal etc.(publicação web)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

93
32
275
0

23.25%
8.00%
68.75%
0.00%

página 28 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ009)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Wordpress, Joomla, Drupal etc.(publicação web)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ002)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Gimp(editor de imagens)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

103
48
249
0

25.75%
12.00%
62.25%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ002)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Gimp(editor de imagens)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ013)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Netbeans, Eclipse etc.(ambientes de programação)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

116
107
177
0

29.00%
26.75%
44.25%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ013)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Netbeans, Eclipse etc.(ambientes de programação)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ003)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LaTeX(diagramação de textos)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

85
81
234
0

21.25%
20.25%
58.50%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ003)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LaTeX(diagramação de textos)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ005)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Inkscape, Scribus(design e leiaute)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

49
21
330
0

12.25%
5.25%
82.50%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ005)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Inkscape, Scribus(design e leiaute)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ010)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[R(análise estatística)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

70
24
306
0

17.50%
6.00%
76.50%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ010)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[R(análise estatística)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ004)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Octave, Scilab etc.(computação numérica)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

139
51
210
0

34.75%
12.75%
52.50%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ004)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Octave, Scilab etc.(computação numérica)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ011)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Geogebra(geometria e álgebra)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

88
38
274
0

22.00%
9.50%
68.50%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ011)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Geogebra(geometria e álgebra)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ006)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Audacity(editor de áudio)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

88
32
280
0

22.00%
8.00%
70.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ006)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Audacity(editor de áudio)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ007)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[QGIS(georreferenciamento)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

33
18
349
0

8.25%
4.50%
87.25%
0.00%

página 46 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ007)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[QGIS(georreferenciamento)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ012)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Redmine, ProjectLibre etc.(gestão de projetos)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

29
10
361
0

7.25%
2.50%
90.25%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ012)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Redmine, ProjectLibre etc.(gestão de projetos)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ014)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Blender(modelagem 3D)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

46
15
339
0

11.50%
3.75%
84.75%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ014)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Blender(modelagem 3D)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ017)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Outros softwares livres]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

22
43
335
0

5.50%
10.75%
83.75%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ017)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Outros softwares livres]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares_outros
Você indicou "outros" na questão anterior. A quais softwares você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

56
9
335

14.00%
2.25%
83.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(win)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[Windows]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

23
75
285
17
0

5.75%
18.75%
71.25%
4.25%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(win)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[Windows]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(gnulinux)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

91
151
103
55
0

22.75%
37.75%
25.75%
13.75%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(gnulinux)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(macos)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[macOS]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

275
8
2
115
0

68.75%
2.00%
0.50%
28.75%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(macos)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[macOS]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(bsd)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[outros]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

161
1
2
236
0

40.25%
0.25%
0.50%
59.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(bsd)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[outros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC_outros
Você indicou "outros" na pergunta anterior. A qual sistema operacional você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

3
0
397

0.75%
0.00%
99.25%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(win)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [Windows]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

43
45
303
9
0

10.75%
11.25%
75.75%
2.25%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(win)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [Windows]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(gnulinux)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

149
72
116
63
0

37.25%
18.00%
29.00%
15.75%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(gnulinux)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(macos)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [macOS]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

257
19
24
100
0

64.25%
4.75%
6.00%
25.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(macos)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [macOS]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(bsd)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [outros]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

186
5
8
201
0

46.50%
1.25%
2.00%
50.25%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(bsd)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [outros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal_outros
Você indicou "outros" na pergunta anterior. A qual sistema operacional você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

13
0
387

3.25%
0.00%
96.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ002)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [LibreOffice / OpenOffice]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

68
211
121
0
0

17.00%
52.75%
30.25%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ002)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [LibreOffice / OpenOffice]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ001)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Microsof Office]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

42
97
261
0
0

10.50%
24.25%
65.25%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ001)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Microsof Office]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ003)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Google Docs (e Sheets, Slides)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

16
121
263
0
0

4.00%
30.25%
65.75%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ003)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Google Docs (e Sheets, Slides)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para subordinado_recomend
Se seus superiores ou professores exigem que você use softwares específicos (numa tarefa
administrativa ou trabalho acadêmico, por exemplo), eles são predominantemente proprietários ou
livres? Se quiser detalhar a resposta, indique ao lado.
Resposta

Contagem

Percentagem

Exigem uso de softwares que são proprietários (predominantemente) (1)
Não fazem nenhuma exigência (ou exigem uso de softwares de ambos os tipos) (2)
Exigem uso de softwares que são livres (predominantemente) (3)
Comentários
Sem resposta
Não mostrados

69
209
70
52
52
0

17.25%
52.25%
17.50%
13.00%
13.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para subordinado_recomend
Se seus superiores ou professores exigem que você use softwares específicos (numa tarefa
administrativa ou trabalho acadêmico, por exemplo), eles são predominantemente proprietários ou
livres? Se quiser detalhar a resposta, indique ao lado.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ001)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Sistema operacional]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

0
2
3
395

0.00%
0.50%
0.75%
98.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ001)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Sistema operacional]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ002)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.) [Suíte
de escritório]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

0
2
3
395

0.00%
0.50%
0.75%
98.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ002)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.) [Suíte
de escritório]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ003)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à gestão, administração ou produtividade]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

0
2
3
395

0.00%
0.50%
0.75%
98.75%

página 85 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ003)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à gestão, administração ou produtividade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ004)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à pesquisa, docência ou extensão]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

0
2
3
395

0.00%
0.50%
0.75%
98.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ004)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à pesquisa, docência ou extensão]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para expertiseSL
Com relação a software livre, como você considera seu conhecimento?
Resposta

Contagem

Percentagem

Nulo ou muito baixo (A1)
Iniciante (A2)
Intermediário (A3)
Avançado (A4)
Sem resposta
Não mostrados

41
138
177
40
4
0

10.25%
34.50%
44.25%
10.00%
1.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para expertiseSL
Com relação a software livre, como você considera seu conhecimento?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_como
Por que você começou a usar software livre?
Resposta

Contagem

Percentagem

Por exigência de alguma organização com a qual eu tive ou tenho vínculo (escola,
trabalho etc.). (SQ001)
Por curiosidade. (SQ002)
Por considerar que era tecnicamente melhor que as alternativas. (SQ003)
Pela liberdade de uso e colaboração que proporciona. (SQ004)
Por favorecer inclusão digital e justiça social. (SQ005)
Outros
Não mostrados

70

17.50%

110
79
118
74
18
283

27.50%
19.75%
29.50%
18.50%
4.50%
70.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_como
Por que você começou a usar software livre?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_papel
Você contribui em software livre? Se sim, indique como.
Resposta

Contagem

Percentagem

Indicando bugs (SQ003)
Divulgando (ou produzindo gráficos, textos etc.) (SQ005)
Oferecendo suporte (em fóruns, listas etc.) (SQ008)
Traduzindo (SQ004)
Testando (SQ002)
Escrevendo documentação (manuais, tutoriais etc.) (SQ007)
Desenvolvendo código (SQ001)
Atuando como "maintainer" ou "committer" (SQ006)
Outros
Não mostrados

69
60
20
12
48
11
22
3
4
283

17.25%
15.00%
5.00%
3.00%
12.00%
2.75%
5.50%
0.75%
1.00%
70.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_papel
Você contribui em software livre? Se sim, indique como.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para motivonaouso
Caso você use pouco (ou não use) software livre na UFABC, quais motivos levam a isso?
Resposta

Contagem

Percentagem

Não sei usar. (1)
Não sou autorizado a instalar. (2)
Não tem os recursos que necessito. (3)
Não conseguiria trocar arquivos com meus colegas / superiores. (4)
Nunca pensei nisso / não sei. (5)
Outros

63
52
67
45
105
29

15.75%
13.00%
16.75%
11.25%
26.25%
7.25%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para motivonaouso
Caso você use pouco (ou não use) software livre na UFABC, quais motivos levam a isso?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para incentivos
Quais razões levariam você a considerar usar software livre com mais frequência (ou experimentar
usar) na UFABC? Se nenhuma delas se aplicar, deixe em branco.
Resposta

Contagem

Percentagem

Se a UFABC oferecesse serviço de suporte oficial, eu usaria. (SQ001)
Se houvesse um grupo de apoio e suporte não-oficial na UFABC, eu usaria. (SQ002)
Se meus superiores incentivassem (ou não fossem contra), eu usaria. (SQ003)
Se os computadores que uso tivessem tanto Windows como GNU/Linux (que é software
livre), eu usaria. (SQ004)

156
110
94
153

39.00%
27.50%
23.50%
38.25%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para incentivos
Quais razões levariam você a considerar usar software livre com mais frequência (ou experimentar
usar) na UFABC? Se nenhuma delas se aplicar, deixe em branco.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para contribsuporte
Você teria interesse e disponibilidade para auxiliar colegas da UFABC a usar software livre, por meio
de lista de e-mails, fórum ou outro mecanismo de suporte comunitário?
Resposta

Contagem

Percentagem

Não (A1)
Sim, mas só eventualmente (1 vez por mês ou menos) (A2)
Sim (1 vez por semana) (A3)
Sem resposta
Não mostrados

40
75
72
30
183

10.00%
18.75%
18.00%
7.50%
45.75%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para contribsuporte
Você teria interesse e disponibilidade para auxiliar colegas da UFABC a usar software livre, por meio
de lista de e-mails, fórum ou outro mecanismo de suporte comunitário?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para comentariosfinais
Se desejar fazer comentários ou sugestões, use o campo abaixo. (Se preferir contatar o GT de forma
não anônima, mande uma mensagem para nosso e-mail: gt.software.livre@ufabc.edu.br.)
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

55
345
0

13.75%
86.25%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Resultados
Questionário 233227
Número de registros nesta consulta:
Total de registros no questionário:
Percentagem do total:

100
607
16.47%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para genero
Qual o seu gênero?
Resposta

Contagem

Percentagem

Feminino (A1)
Masculino (A2)
Outros
Sem resposta
Não mostrados

24
72
0
4
0

24.00%
72.00%
0.00%
4.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para genero
Qual o seu gênero?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para categoria
De que forma(s) você se relaciona com a UFABC?
Resposta

Contagem

Percentagem

Estudante de graduação (disc)
Estudante de pós-graduação (pg)
Técnico administrativo (ta)
Docente (concursado ou visitante) (doce)
Terceirizado (terc)
Pesquisador colaborador (PC, PDC) (pesq)
Estagiário (estag)
Comunidade externa (comu)

1
0
0
100
0
0
0
0

1.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para categoria
De que forma(s) você se relaciona com a UFABC?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para setor
A qual setor você está vinculado no seu trabalho na UFABC?
Resposta

Contagem

Percentagem

ACI (1)
Agência de Inovação (16)
ARI (2)
AUDIN (19)
CCNH (3)
CECS (4)
CMCC (5)
NTE (6)
NTI (7)
Prefeitura (8)
PROAD (17)
PROAP (9)
PROEC (10)
PROGRAD (11)
PROPES (12)
PROPLADI (18)
PROPG (15)
Reitoria (13)
Secretaria Geral (20)
SUGEPE (14)
Outros
Não mostrados

0
0
0
0
24
38
35
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
377

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
24.00%
38.00%
35.00%
1.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.00%
1.00%
0.00%
0.00%
1.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.00%
377.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para setor
A qual setor você está vinculado no seu trabalho na UFABC?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor
Você desempenha na UFABC alguma função de chefia, direção ou coordenação?
Resposta

Contagem

Percentagem

Sim (Y)
Não (N)
Sem resposta
Não mostrados

25
68
7
0

25.00%
68.00%
7.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor
Você desempenha na UFABC alguma função de chefia, direção ou coordenação?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_onde
Onde desempenha essa função (de chefia, direção ou coordenação)?
Resposta

Contagem

Percentagem

Em um setor (pró-reitorias, PU, CECS, NTI etc.) (SQ001)
Em um curso (graduação ou pós) (SQ002)
Em um núcleo de pesquisa, laboratório ou similar (SQ003)
Outros
Não mostrados

9
11
2
2
548

9.00%
11.00%
2.00%
2.00%
548.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_onde
Onde desempenha essa função (de chefia, direção ou coordenação)?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_tipo
Qual o tipo de pós-graduação que você cursa?
Resposta

Contagem

Percentagem

Especialização (A1)
Mestrado (A2)
Mestrado profissional (A3)
Doutorado (A4)
Doutorado acadêmico industrial (A5)
Sem resposta
Não mostrados

0
0
0
0
0
0
100

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_tipo
Qual o tipo de pós-graduação que você cursa?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_curso
Indique o programa no qual você cursa sua pós-graduação.
Resposta

Contagem

Percentagem

Biossistemas (1)
Biotecnociência (2)
Ciência da Computação (3)
Ciência e Engenharia de Materiais (4)
Ciência e Tecnologia Ambiental (5)
Ciência e Tecnologia/Química (6)
Ciências Humanas e Sociais (7)
Economia (8)
Energia (9)
Engenharia Biomédica (10)
Engenharia da Informação (11)
Engenharia e Gestão da Inovação (12)
Engenharia Elétrica (13)
Engenharia Mecânica (14)
Ensino de Física (15)
Ensino e História das Ciências e da Matemática (16)
Evolução e Diversidade (17)
Filosofia (18)
Física (19)
Matemática (20)
Nanociências e Materiais Avançados (21)
Neurociência e Cognição (22)
Planejamento e Gestão do Território (23)
Políticas Públicas (24)
Outros
Não mostrados

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
537

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
537.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_curso
Indique o programa no qual você cursa sua pós-graduação.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_BI
Qual bacharelado interdisciplinar você está cursando (ou já concluiu)?
Resposta

Contagem

Percentagem

BC&T (A1)
BC&H (A2)
Sem resposta
Não mostrados

1
0
0
99

1.00%
0.00%
0.00%
99.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_BI
Qual bacharelado interdisciplinar você está cursando (ou já concluiu)?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_dis
Você cursa (ou pretende cursar / já cursou) pós-BI? Se sim, assinale abaixo.
Resposta

Contagem

Percentagem

Bacharelado em Ciência da Computação (1)
Bacharelado em Ciências Biológicas (2)
Bacharelado em Ciências Econômicas (3)
Bacharelado em Filosofia (4)
Bacharelado em Física (5)
Bacharelado em Matemática (6)
Bacharelado em Neurociência (7)
Bacharelado em Planejamento Territorial (8)
Bacharelado em Políticas Públicas (9)
Bacharelado em Química (10)
Bacharelado em Relações Internacionais (11)
Engenharia Aeroespacial (12)
Engenharia Ambiental e Urbana (13)
Engenharia Biomédica (14)
Engenharia de Energia (15)
Engenharia de Gestão (16)
Engenharia de Informação (17)
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica (18)
Engenharia de Materiais (19)
Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
Licenciatura em Filosofia (21)
Licenciatura em Física (22)
Licenciatura em Matemática (23)
Licenciatura em Química (24)
Não mostrados

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
264

0.00%
0.00%
1.00%
0.00%
0.00%
1.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
264.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_dis
Você cursa (ou pretende cursar / já cursou) pós-BI? Se sim, assinale abaixo.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_doc
Em quais cursos pós-BI você é credenciado?
Resposta

Contagem

Percentagem

Bacharelado em Ciência da Computação (1)
Bacharelado em Ciências Biológicas (2)
Bacharelado em Ciências Econômicas (3)
Bacharelado em Filosofia (4)
Bacharelado em Física (5)
Bacharelado em Matemática (6)
Bacharelado em Neurociência (7)
Bacharelado em Planejamento Territorial (8)
Bacharelado em Políticas Públicas (9)
Bacharelado em Química (10)
Bacharelado em Relações Internacionais (11)
Engenharia Aeroespacial (12)
Engenharia Ambiental e Urbana (13)
Engenharia Biomédica (14)
Engenharia de Energia (15)
Engenharia de Gestão (16)
Engenharia de Informação (17)
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica (18)
Engenharia de Materiais (19)
Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
Licenciatura em Filosofia (21)
Licenciatura em Física (22)
Licenciatura em Matemática (23)
Licenciatura em Química (24)
Não mostrados

13
1
4
1
16
21
6
3
4
7
3
8
2
4
0
3
7
3
4
0
2
5
7
4
507

13.00%
1.00%
4.00%
1.00%
16.00%
21.00%
6.00%
3.00%
4.00%
7.00%
3.00%
8.00%
2.00%
4.00%
0.00%
3.00%
7.00%
3.00%
4.00%
0.00%
2.00%
5.00%
7.00%
4.00%
507.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_doc
Em quais cursos pós-BI você é credenciado?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ015)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Ubuntu, Mint etc.(sistemas operacionais)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

18
46
36
0

18.00%
46.00%
36.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ015)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Ubuntu, Mint etc.(sistemas operacionais)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ016)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LibreOffice(suítes de escritório)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

30
42
28
0

30.00%
42.00%
28.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ016)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LibreOffice(suítes de escritório)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ001)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Firefox(navegadores)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

34
54
12
0

34.00%
54.00%
12.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ001)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Firefox(navegadores)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ009)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Wordpress, Joomla, Drupal etc.(publicação web)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

20
16
64
0

20.00%
16.00%
64.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ009)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Wordpress, Joomla, Drupal etc.(publicação web)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ002)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Gimp(editor de imagens)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

25
27
48
0

25.00%
27.00%
48.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ002)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Gimp(editor de imagens)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ013)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Netbeans, Eclipse etc.(ambientes de programação)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

17
9
74
0

17.00%
9.00%
74.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ013)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Netbeans, Eclipse etc.(ambientes de programação)]

página 33 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ003)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LaTeX(diagramação de textos)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

10
57
33
0

10.00%
57.00%
33.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ003)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LaTeX(diagramação de textos)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ005)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Inkscape, Scribus(design e leiaute)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

20
15
65
0

20.00%
15.00%
65.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ005)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Inkscape, Scribus(design e leiaute)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ010)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[R(análise estatística)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

22
11
67
0

22.00%
11.00%
67.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ010)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[R(análise estatística)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ004)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Octave, Scilab etc.(computação numérica)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

26
15
59
0

26.00%
15.00%
59.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ004)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Octave, Scilab etc.(computação numérica)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ011)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Geogebra(geometria e álgebra)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

17
5
78
0

17.00%
5.00%
78.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ011)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Geogebra(geometria e álgebra)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ006)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Audacity(editor de áudio)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

14
9
77
0

14.00%
9.00%
77.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ006)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Audacity(editor de áudio)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ007)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[QGIS(georreferenciamento)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

7
2
91
0

7.00%
2.00%
91.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ007)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[QGIS(georreferenciamento)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ012)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Redmine, ProjectLibre etc.(gestão de projetos)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

7
1
92
0

7.00%
1.00%
92.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ012)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Redmine, ProjectLibre etc.(gestão de projetos)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ014)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Blender(modelagem 3D)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

11
2
87
0

11.00%
2.00%
87.00%
0.00%

página 50 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ014)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Blender(modelagem 3D)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ017)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Outros softwares livres]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

7
27
66
0

7.00%
27.00%
66.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ017)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Outros softwares livres]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares_outros
Você indicou "outros" na questão anterior. A quais softwares você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

31
3
66

31.00%
3.00%
66.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(win)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[Windows]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

15
19
62
4
0

15.00%
19.00%
62.00%
4.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(win)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[Windows]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(gnulinux)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

23
21
40
16
0

23.00%
21.00%
40.00%
16.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(gnulinux)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(macos)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[macOS]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

57
5
8
30
0

57.00%
5.00%
8.00%
30.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(macos)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[macOS]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(bsd)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[outros]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

38
1
1
60
0

38.00%
1.00%
1.00%
60.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(bsd)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[outros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC_outros
Você indicou "outros" na pergunta anterior. A qual sistema operacional você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

1
1
98

1.00%
1.00%
98.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(win)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [Windows]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

27
13
54
6
0

27.00%
13.00%
54.00%
6.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(win)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [Windows]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(gnulinux)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

24
13
41
22
0

24.00%
13.00%
41.00%
22.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(gnulinux)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(macos)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [macOS]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

50
2
22
26
0

50.00%
2.00%
22.00%
26.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(macos)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [macOS]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(bsd)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [outros]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

35
1
2
62
0

35.00%
1.00%
2.00%
62.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(bsd)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [outros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal_outros
Você indicou "outros" na pergunta anterior. A qual sistema operacional você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

3
0
97

3.00%
0.00%
97.00%

página 72 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ002)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [LibreOffice / OpenOffice]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

24
38
38
0
0

24.00%
38.00%
38.00%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ002)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [LibreOffice / OpenOffice]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ001)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Microsof Office]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

23
21
56
0
0

23.00%
21.00%
56.00%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ001)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Microsof Office]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ003)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Google Docs (e Sheets, Slides)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

10
53
37
0
0

10.00%
53.00%
37.00%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ003)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Google Docs (e Sheets, Slides)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para subordinado_recomend
Se seus superiores ou professores exigem que você use softwares específicos (numa tarefa
administrativa ou trabalho acadêmico, por exemplo), eles são predominantemente proprietários ou
livres? Se quiser detalhar a resposta, indique ao lado.
Resposta

Contagem

Percentagem

Exigem uso de softwares que são proprietários (predominantemente) (1)
Não fazem nenhuma exigência (ou exigem uso de softwares de ambos os tipos) (2)
Exigem uso de softwares que são livres (predominantemente) (3)
Comentários
Sem resposta
Não mostrados

18
41
4
12
37
0

18.00%
41.00%
4.00%
12.00%
37.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para subordinado_recomend
Se seus superiores ou professores exigem que você use softwares específicos (numa tarefa
administrativa ou trabalho acadêmico, por exemplo), eles são predominantemente proprietários ou
livres? Se quiser detalhar a resposta, indique ao lado.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ001)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Sistema operacional]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

7
5
13
75

7.00%
5.00%
13.00%
75.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ001)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Sistema operacional]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ002)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.) [Suíte
de escritório]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

7
6
12
75

7.00%
6.00%
12.00%
75.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ002)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.) [Suíte
de escritório]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ003)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à gestão, administração ou produtividade]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

5
4
16
75

5.00%
4.00%
16.00%
75.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ003)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à gestão, administração ou produtividade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ004)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à pesquisa, docência ou extensão]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

10
3
12
75

10.00%
3.00%
12.00%
75.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ004)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à pesquisa, docência ou extensão]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para expertiseSL
Com relação a software livre, como você considera seu conhecimento?
Resposta

Contagem

Percentagem

Nulo ou muito baixo (A1)
Iniciante (A2)
Intermediário (A3)
Avançado (A4)
Sem resposta
Não mostrados

12
21
41
26
0
0

12.00%
21.00%
41.00%
26.00%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para expertiseSL
Com relação a software livre, como você considera seu conhecimento?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_como
Por que você começou a usar software livre?
Resposta

Contagem

Percentagem

Por exigência de alguma organização com a qual eu tive ou tenho vínculo (escola,
trabalho etc.). (SQ001)
Por curiosidade. (SQ002)
Por considerar que era tecnicamente melhor que as alternativas. (SQ003)
Pela liberdade de uso e colaboração que proporciona. (SQ004)
Por favorecer inclusão digital e justiça social. (SQ005)
Outros
Não mostrados

13

13.00%

22
37
39
17
5
283

22.00%
37.00%
39.00%
17.00%
5.00%
283.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_como
Por que você começou a usar software livre?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_papel
Você contribui em software livre? Se sim, indique como.
Resposta

Contagem

Percentagem

Indicando bugs (SQ003)
Divulgando (ou produzindo gráficos, textos etc.) (SQ005)
Oferecendo suporte (em fóruns, listas etc.) (SQ008)
Traduzindo (SQ004)
Testando (SQ002)
Escrevendo documentação (manuais, tutoriais etc.) (SQ007)
Desenvolvendo código (SQ001)
Atuando como "maintainer" ou "committer" (SQ006)
Outros
Não mostrados

26
19
5
1
9
1
6
1
1
283

26.00%
19.00%
5.00%
1.00%
9.00%
1.00%
6.00%
1.00%
1.00%
283.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_papel
Você contribui em software livre? Se sim, indique como.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para motivonaouso
Caso você use pouco (ou não use) software livre na UFABC, quais motivos levam a isso?
Resposta

Contagem

Percentagem

Não sei usar. (1)
Não sou autorizado a instalar. (2)
Não tem os recursos que necessito. (3)
Não conseguiria trocar arquivos com meus colegas / superiores. (4)
Nunca pensei nisso / não sei. (5)
Outros

12
4
12
14
8
12

12.00%
4.00%
12.00%
14.00%
8.00%
12.00%

página 95 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para motivonaouso
Caso você use pouco (ou não use) software livre na UFABC, quais motivos levam a isso?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para incentivos
Quais razões levariam você a considerar usar software livre com mais frequência (ou experimentar
usar) na UFABC? Se nenhuma delas se aplicar, deixe em branco.
Resposta

Contagem

Percentagem

Se a UFABC oferecesse serviço de suporte oficial, eu usaria. (SQ001)
Se houvesse um grupo de apoio e suporte não-oficial na UFABC, eu usaria. (SQ002)
Se meus superiores incentivassem (ou não fossem contra), eu usaria. (SQ003)
Se os computadores que uso tivessem tanto Windows como GNU/Linux (que é software
livre), eu usaria. (SQ004)

35
14
10
34

35.00%
14.00%
10.00%
34.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para incentivos
Quais razões levariam você a considerar usar software livre com mais frequência (ou experimentar
usar) na UFABC? Se nenhuma delas se aplicar, deixe em branco.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para contribsuporte
Você teria interesse e disponibilidade para auxiliar colegas da UFABC a usar software livre, por meio
de lista de e-mails, fórum ou outro mecanismo de suporte comunitário?
Resposta

Contagem

Percentagem

Não (A1)
Sim, mas só eventualmente (1 vez por mês ou menos) (A2)
Sim (1 vez por semana) (A3)
Sem resposta
Não mostrados

14
30
11
12
33

14.00%
30.00%
11.00%
12.00%
33.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para contribsuporte
Você teria interesse e disponibilidade para auxiliar colegas da UFABC a usar software livre, por meio
de lista de e-mails, fórum ou outro mecanismo de suporte comunitário?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para comentariosfinais
Se desejar fazer comentários ou sugestões, use o campo abaixo. (Se preferir contatar o GT de forma
não anônima, mande uma mensagem para nosso e-mail: gt.software.livre@ufabc.edu.br.)
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

23
77
0

23.00%
77.00%
0.00%
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Segmento: técnicos administrativos
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Resultados
Questionário 233227
Número de registros nesta consulta:
Total de registros no questionário:
Percentagem do total:

130
607
21.42%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para genero
Qual o seu gênero?
Resposta

Contagem

Percentagem

Feminino (A1)
Masculino (A2)
Outros
Sem resposta
Não mostrados

47
82
0
1
0

36.15%
63.08%
0.00%
0.77%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para genero
Qual o seu gênero?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para categoria
De que forma(s) você se relaciona com a UFABC?
Resposta

Contagem

Percentagem

Estudante de graduação (disc)
Estudante de pós-graduação (pg)
Técnico administrativo (ta)
Docente (concursado ou visitante) (doce)
Terceirizado (terc)
Pesquisador colaborador (PC, PDC) (pesq)
Estagiário (estag)
Comunidade externa (comu)

19
13
130
0
0
0
0
0

14.62%
10.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para categoria
De que forma(s) você se relaciona com a UFABC?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para setor
A qual setor você está vinculado no seu trabalho na UFABC?
Resposta

Contagem

Percentagem

ACI (1)
Agência de Inovação (16)
ARI (2)
AUDIN (19)
CCNH (3)
CECS (4)
CMCC (5)
NTE (6)
NTI (7)
Prefeitura (8)
PROAD (17)
PROAP (9)
PROEC (10)
PROGRAD (11)
PROPES (12)
PROPLADI (18)
PROPG (15)
Reitoria (13)
Secretaria Geral (20)
SUGEPE (14)
Outros
Não mostrados

5
2
0
2
2
1
3
2
31
5
9
9
7
21
2
4
9
4
2
5
5
377

3.85%
1.54%
0.00%
1.54%
1.54%
0.77%
2.31%
1.54%
23.85%
3.85%
6.92%
6.92%
5.38%
16.15%
1.54%
3.08%
6.92%
3.08%
1.54%
3.85%
3.85%
290.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para setor
A qual setor você está vinculado no seu trabalho na UFABC?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor
Você desempenha na UFABC alguma função de chefia, direção ou coordenação?
Resposta

Contagem

Percentagem

Sim (Y)
Não (N)
Sem resposta
Não mostrados

34
94
2
0

26.15%
72.31%
1.54%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor
Você desempenha na UFABC alguma função de chefia, direção ou coordenação?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_onde
Onde desempenha essa função (de chefia, direção ou coordenação)?
Resposta

Contagem

Percentagem

Em um setor (pró-reitorias, PU, CECS, NTI etc.) (SQ001)
Em um curso (graduação ou pós) (SQ002)
Em um núcleo de pesquisa, laboratório ou similar (SQ003)
Outros
Não mostrados

33
0
0
1
548

25.38%
0.00%
0.00%
0.77%
421.54%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_onde
Onde desempenha essa função (de chefia, direção ou coordenação)?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_tipo
Qual o tipo de pós-graduação que você cursa?
Resposta

Contagem

Percentagem

Especialização (A1)
Mestrado (A2)
Mestrado profissional (A3)
Doutorado (A4)
Doutorado acadêmico industrial (A5)
Sem resposta
Não mostrados

1
8
0
3
0
1
117

0.77%
6.15%
0.00%
2.31%
0.00%
0.77%
90.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_tipo
Qual o tipo de pós-graduação que você cursa?

página 13 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_curso
Indique o programa no qual você cursa sua pós-graduação.
Resposta

Contagem

Percentagem

Biossistemas (1)
Biotecnociência (2)
Ciência da Computação (3)
Ciência e Engenharia de Materiais (4)
Ciência e Tecnologia Ambiental (5)
Ciência e Tecnologia/Química (6)
Ciências Humanas e Sociais (7)
Economia (8)
Energia (9)
Engenharia Biomédica (10)
Engenharia da Informação (11)
Engenharia e Gestão da Inovação (12)
Engenharia Elétrica (13)
Engenharia Mecânica (14)
Ensino de Física (15)
Ensino e História das Ciências e da Matemática (16)
Evolução e Diversidade (17)
Filosofia (18)
Física (19)
Matemática (20)
Nanociências e Materiais Avançados (21)
Neurociência e Cognição (22)
Planejamento e Gestão do Território (23)
Políticas Públicas (24)
Outros
Não mostrados

1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
2
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
537

0.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.77%
0.00%
0.77%
0.00%
0.77%
0.00%
1.54%
0.77%
0.00%
0.77%
0.00%
0.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.54%
0.77%
413.08%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para pg_curso
Indique o programa no qual você cursa sua pós-graduação.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_BI
Qual bacharelado interdisciplinar você está cursando (ou já concluiu)?
Resposta

Contagem

Percentagem

BC&T (A1)
BC&H (A2)
Sem resposta
Não mostrados

14
3
2
111

10.77%
2.31%
1.54%
85.38%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_BI
Qual bacharelado interdisciplinar você está cursando (ou já concluiu)?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_dis
Você cursa (ou pretende cursar / já cursou) pós-BI? Se sim, assinale abaixo.
Resposta

Contagem

Percentagem

Bacharelado em Ciência da Computação (1)
Bacharelado em Ciências Biológicas (2)
Bacharelado em Ciências Econômicas (3)
Bacharelado em Filosofia (4)
Bacharelado em Física (5)
Bacharelado em Matemática (6)
Bacharelado em Neurociência (7)
Bacharelado em Planejamento Territorial (8)
Bacharelado em Políticas Públicas (9)
Bacharelado em Química (10)
Bacharelado em Relações Internacionais (11)
Engenharia Aeroespacial (12)
Engenharia Ambiental e Urbana (13)
Engenharia Biomédica (14)
Engenharia de Energia (15)
Engenharia de Gestão (16)
Engenharia de Informação (17)
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica (18)
Engenharia de Materiais (19)
Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
Licenciatura em Filosofia (21)
Licenciatura em Física (22)
Licenciatura em Matemática (23)
Licenciatura em Química (24)
Não mostrados

3
0
1
1
0
1
0
1
1
3
0
0
1
1
0
1
2
4
1
1
1
0
0
2
264

2.31%
0.00%
0.77%
0.77%
0.00%
0.77%
0.00%
0.77%
0.77%
2.31%
0.00%
0.00%
0.77%
0.77%
0.00%
0.77%
1.54%
3.08%
0.77%
0.77%
0.77%
0.00%
0.00%
1.54%
203.08%

página 18 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_dis
Você cursa (ou pretende cursar / já cursou) pós-BI? Se sim, assinale abaixo.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_doc
Em quais cursos pós-BI você é credenciado?
Resposta

Contagem

Percentagem

Bacharelado em Ciência da Computação (1)
Bacharelado em Ciências Biológicas (2)
Bacharelado em Ciências Econômicas (3)
Bacharelado em Filosofia (4)
Bacharelado em Física (5)
Bacharelado em Matemática (6)
Bacharelado em Neurociência (7)
Bacharelado em Planejamento Territorial (8)
Bacharelado em Políticas Públicas (9)
Bacharelado em Química (10)
Bacharelado em Relações Internacionais (11)
Engenharia Aeroespacial (12)
Engenharia Ambiental e Urbana (13)
Engenharia Biomédica (14)
Engenharia de Energia (15)
Engenharia de Gestão (16)
Engenharia de Informação (17)
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica (18)
Engenharia de Materiais (19)
Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
Licenciatura em Filosofia (21)
Licenciatura em Física (22)
Licenciatura em Matemática (23)
Licenciatura em Química (24)
Não mostrados

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
507

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
390.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para curso_pBI_doc
Em quais cursos pós-BI você é credenciado?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ015)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Ubuntu, Mint etc.(sistemas operacionais)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

25
27
78
0

19.23%
20.77%
60.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ015)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Ubuntu, Mint etc.(sistemas operacionais)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ016)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LibreOffice(suítes de escritório)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

39
27
64
0

30.00%
20.77%
49.23%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ016)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LibreOffice(suítes de escritório)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ001)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Firefox(navegadores)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

42
66
22
0

32.31%
50.77%
16.92%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ001)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Firefox(navegadores)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ009)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Wordpress, Joomla, Drupal etc.(publicação web)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

30
15
85
0

23.08%
11.54%
65.38%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ009)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Wordpress, Joomla, Drupal etc.(publicação web)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ002)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Gimp(editor de imagens)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

31
6
93
0

23.85%
4.62%
71.54%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ002)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Gimp(editor de imagens)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ013)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Netbeans, Eclipse etc.(ambientes de programação)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

26
8
96
0

20.00%
6.15%
73.85%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ013)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Netbeans, Eclipse etc.(ambientes de programação)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ003)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LaTeX(diagramação de textos)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

13
5
112
0

10.00%
3.85%
86.15%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ003)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[LaTeX(diagramação de textos)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ005)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Inkscape, Scribus(design e leiaute)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

12
1
117
0

9.23%
0.77%
90.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ005)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Inkscape, Scribus(design e leiaute)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ010)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[R(análise estatística)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

9
2
119
0

6.92%
1.54%
91.54%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ010)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[R(análise estatística)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ004)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Octave, Scilab etc.(computação numérica)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

8
0
122
0

6.15%
0.00%
93.85%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ004)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Octave, Scilab etc.(computação numérica)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ011)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Geogebra(geometria e álgebra)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

4
0
126
0

3.08%
0.00%
96.92%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ011)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Geogebra(geometria e álgebra)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ006)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Audacity(editor de áudio)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

16
4
110
0

12.31%
3.08%
84.62%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ006)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Audacity(editor de áudio)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ007)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[QGIS(georreferenciamento)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

3
1
126
0

2.31%
0.77%
96.92%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ007)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[QGIS(georreferenciamento)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ012)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Redmine, ProjectLibre etc.(gestão de projetos)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

16
9
105
0

12.31%
6.92%
80.77%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ012)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Redmine, ProjectLibre etc.(gestão de projetos)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ014)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Blender(modelagem 3D)]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

5
0
125
0

3.85%
0.00%
96.15%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ014)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Blender(modelagem 3D)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ017)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Outros softwares livres]
Resposta

Contagem

Percentagem

às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

2
13
115
0

1.54%
10.00%
88.46%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares(SQ017)
Com qual frequência você usa os softwares livres da lista abaixo? (Se não usar, deixe sem resposta.)
[Outros softwares livres]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para softwares_outros
Você indicou "outros" na questão anterior. A quais softwares você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

14
1
115

10.77%
0.77%
88.46%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(win)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[Windows]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

4
10
112
4
0

3.08%
7.69%
86.15%
3.08%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(win)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[Windows]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(gnulinux)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

53
26
15
36
0

40.77%
20.00%
11.54%
27.69%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(gnulinux)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(macos)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[macOS]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

76
2
4
48
0

58.46%
1.54%
3.08%
36.92%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(macos)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[macOS]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(bsd)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[outros]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

41
1
1
87
0

31.54%
0.77%
0.77%
66.92%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC(bsd)
Com que frequência você utiliza os seguintes sistemas operacionais nos computadores da UFABC?
[outros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_UFABC_outros
Você indicou "outros" na pergunta anterior. A qual sistema operacional você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

2
0
128

1.54%
0.00%
98.46%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(win)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [Windows]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

13
7
103
7
0

10.00%
5.38%
79.23%
5.38%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(win)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [Windows]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(gnulinux)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

46
24
22
38
0

35.38%
18.46%
16.92%
29.23%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(gnulinux)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [GNU/Linux(Ubuntu, Mint etc.)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(macos)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [macOS]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

68
3
9
50
0

52.31%
2.31%
6.92%
38.46%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(macos)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [macOS]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(bsd)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [outros]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (1)
às vezes (2)
frequentemente (3)
Sem resposta
Não mostrados

40
0
3
87
0

30.77%
0.00%
2.31%
66.92%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal(bsd)
Agora, responda a mesma pergunta, mas com relação a seus COMPUTADORES PESSOAIS (se não
tiver computador pessoal, deixe sem resposta). [outros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para SO_pessoal_outros
Você indicou "outros" na pergunta anterior. A qual sistema operacional você se refere?
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

3
0
127

2.31%
0.00%
97.69%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ002)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [LibreOffice / OpenOffice]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

52
56
22
0
0

40.00%
43.08%
16.92%
0.00%
0.00%

página 73 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ002)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [LibreOffice / OpenOffice]

página 74 / 101

Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ001)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Microsof Office]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

4
18
108
0
0

3.08%
13.85%
83.08%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ001)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Microsof Office]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ003)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Google Docs (e Sheets, Slides)]
Resposta

Contagem

Percentagem

nunca (A1)
às vezes (A2)
frequentemente (A3)
Sem resposta
Não mostrados

12
56
62
0
0

9.23%
43.08%
47.69%
0.00%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para officesuite(SQ003)
Com que frequência você usa as seguintes "suítes de escritório"? [Google Docs (e Sheets, Slides)]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para subordinado_recomend
Se seus superiores ou professores exigem que você use softwares específicos (numa tarefa
administrativa ou trabalho acadêmico, por exemplo), eles são predominantemente proprietários ou
livres? Se quiser detalhar a resposta, indique ao lado.
Resposta

Contagem

Percentagem

Exigem uso de softwares que são proprietários (predominantemente) (1)
Não fazem nenhuma exigência (ou exigem uso de softwares de ambos os tipos) (2)
Exigem uso de softwares que são livres (predominantemente) (3)
Comentários
Sem resposta
Não mostrados

19
86
2
15
23
0

14.62%
66.15%
1.54%
11.54%
17.69%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para subordinado_recomend
Se seus superiores ou professores exigem que você use softwares específicos (numa tarefa
administrativa ou trabalho acadêmico, por exemplo), eles são predominantemente proprietários ou
livres? Se quiser detalhar a resposta, indique ao lado.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ001)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Sistema operacional]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

2
16
16
96

1.54%
12.31%
12.31%
73.85%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ001)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Sistema operacional]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ002)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.) [Suíte
de escritório]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

4
14
16
96

3.08%
10.77%
12.31%
73.85%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ002)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.) [Suíte
de escritório]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ003)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à gestão, administração ou produtividade]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

4
11
19
96

3.08%
8.46%
14.62%
73.85%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ003)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à gestão, administração ou produtividade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ004)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à pesquisa, docência ou extensão]
Resposta

Contagem

Percentagem

Prefiro mais softwares livres (A1)
Prefiro mais softwares proprietários (A2)
Sem resposta
Não mostrados

5
4
25
96

3.85%
3.08%
19.23%
73.85%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para gestor_recomenda(SQ004)
Você indicou que exerce atividades de gestão ou coordenação na UFABC. Nessas atividades, você dá
preferência ao uso de softwares livres ou proprietários? (Se for indiferente, deixe sem resposta.)
[Outros aplicativos relacionados à pesquisa, docência ou extensão]
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para expertiseSL
Com relação a software livre, como você considera seu conhecimento?
Resposta

Contagem

Percentagem

Nulo ou muito baixo (A1)
Iniciante (A2)
Intermediário (A3)
Avançado (A4)
Sem resposta
Não mostrados

32
49
30
15
4
0

24.62%
37.69%
23.08%
11.54%
3.08%
0.00%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para expertiseSL
Com relação a software livre, como você considera seu conhecimento?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_como
Por que você começou a usar software livre?
Resposta

Contagem

Percentagem

Por exigência de alguma organização com a qual eu tive ou tenho vínculo (escola,
trabalho etc.). (SQ001)
Por curiosidade. (SQ002)
Por considerar que era tecnicamente melhor que as alternativas. (SQ003)
Pela liberdade de uso e colaboração que proporciona. (SQ004)
Por favorecer inclusão digital e justiça social. (SQ005)
Outros
Não mostrados

16

12.31%

23
15
16
12
7
283

17.69%
11.54%
12.31%
9.23%
5.38%
217.69%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_como
Por que você começou a usar software livre?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_papel
Você contribui em software livre? Se sim, indique como.
Resposta

Contagem

Percentagem

Indicando bugs (SQ003)
Divulgando (ou produzindo gráficos, textos etc.) (SQ005)
Oferecendo suporte (em fóruns, listas etc.) (SQ008)
Traduzindo (SQ004)
Testando (SQ002)
Escrevendo documentação (manuais, tutoriais etc.) (SQ007)
Desenvolvendo código (SQ001)
Atuando como "maintainer" ou "committer" (SQ006)
Outros
Não mostrados

4
7
5
1
4
2
3
0
1
283

3.08%
5.38%
3.85%
0.77%
3.08%
1.54%
2.31%
0.00%
0.77%
217.69%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para usouSL_papel
Você contribui em software livre? Se sim, indique como.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para motivonaouso
Caso você use pouco (ou não use) software livre na UFABC, quais motivos levam a isso?
Resposta

Contagem

Percentagem

Não sei usar. (1)
Não sou autorizado a instalar. (2)
Não tem os recursos que necessito. (3)
Não conseguiria trocar arquivos com meus colegas / superiores. (4)
Nunca pensei nisso / não sei. (5)
Outros

25
8
26
27
33
21

19.23%
6.15%
20.00%
20.77%
25.38%
16.15%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para motivonaouso
Caso você use pouco (ou não use) software livre na UFABC, quais motivos levam a isso?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para incentivos
Quais razões levariam você a considerar usar software livre com mais frequência (ou experimentar
usar) na UFABC? Se nenhuma delas se aplicar, deixe em branco.
Resposta

Contagem

Percentagem

Se a UFABC oferecesse serviço de suporte oficial, eu usaria. (SQ001)
Se houvesse um grupo de apoio e suporte não-oficial na UFABC, eu usaria. (SQ002)
Se meus superiores incentivassem (ou não fossem contra), eu usaria. (SQ003)
Se os computadores que uso tivessem tanto Windows como GNU/Linux (que é software
livre), eu usaria. (SQ004)

58
29
16
48

44.62%
22.31%
12.31%
36.92%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para incentivos
Quais razões levariam você a considerar usar software livre com mais frequência (ou experimentar
usar) na UFABC? Se nenhuma delas se aplicar, deixe em branco.
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para contribsuporte
Você teria interesse e disponibilidade para auxiliar colegas da UFABC a usar software livre, por meio
de lista de e-mails, fórum ou outro mecanismo de suporte comunitário?
Resposta

Contagem

Percentagem

Não (A1)
Sim, mas só eventualmente (1 vez por mês ou menos) (A2)
Sim (1 vez por semana) (A3)
Sem resposta
Não mostrados

11
11
18
5
85

8.46%
8.46%
13.85%
3.85%
65.38%
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para contribsuporte
Você teria interesse e disponibilidade para auxiliar colegas da UFABC a usar software livre, por meio
de lista de e-mails, fórum ou outro mecanismo de suporte comunitário?
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Estatísticas rápidas
Questionário 233227 'Software Livre na UFABC'

Sumário dos campos para comentariosfinais
Se desejar fazer comentários ou sugestões, use o campo abaixo. (Se preferir contatar o GT de forma
não anônima, mande uma mensagem para nosso e-mail: gt.software.livre@ufabc.edu.br.)
Resposta

Contagem

Percentagem

Resposta
Sem resposta
Não mostrados

18
112
0

13.85%
86.15%
0.00%
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