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Iniciativas em software livre

• Adoção da distribuição DEBIAN para servidores e desktop
• Adequação do Debian GNU/Linux, versão desktop, para a 

comunidade da UFBA
• Disponibilização de um repositório DEBIAN para a comunidade da 
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• Disponibilização de um repositório DEBIAN para a comunidade da 
UFBA

• Ferramentas de gerência: Nagios, Cacti, Awstats, etc
• Desenvolvimento de sistemas usando plataforma LAMP
• Desenvolvimento de sistemas em plataforma WEB/JAVA, servidor 

de aplicação JBOSS e ambiente de desenvolvimento ECLIPSE
• Desenvolvimento de sites em ambiente ZOPE/PLONE, TWIKI, 

Moodle (EAD)



Serviços disponibilizados

• Servidor web APACHE
• Servidor de email POSTFIX
• Gerenciadores de banco de dados MySQL, POSTGRES
• Servidor de aplicação web ZOPE
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• Servidor de aplicação web ZOPE
• Gerenciador de conteúdo web TWIKI
• Sistema de ensino a distância MOODLE
• Repositório Debian acessível no endereço debian.ufba.br
• Transmissão de vídeo e rádio web usando Icecast2
• Webmail HORDE
• Gateway de VoIP ASTERISK
• Agenda institucional EGROUPWARE



Projetos desenvolvidos

• Dados acadêmicos - www.siac.ufba.br
• Avaliação de docentes - www.siav.ufba.br
• Programa Permanecer  - www.sisper.ufba.br
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• Programa Permanecer  - www.sisper.ufba.br
• Dados de Pessoal - www.sipweb.ufba.br
• Gerenciamento de Recursos - www.sgr.ufba.br
• Programa de Iniciação Cientifica - www.pibic.ufba.br



Projetos desenvolvidos

• Portal UFBA – http://www.portal.ufba.br/
• Universidade Nova - http://www.universidadenova.ufba.br/twiki/bin/view/UniversidadeNova

• Onda Digital - http://www.ondadigital.ufba.br
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• Onda Digital - http://www.ondadigital.ufba.br
Conexões Saberes - http://www.conexoessaberes.ufba.br

• Rascunho Digital da FACED -
http://www3.faced.ufba.br/rascunho_digital/

• CPD - http://www.cpd.ufba.br/
• FACED - http://www.faced.ufba.br



Dificuldades encontradas

• Falta de políticas
• Mapeamento do uso de SL na UFBA
• Legado dos serviços em plataformas proprietárias

• Custo de migração
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• Custo de migração
• Mudança de cultura
• Capacitação (técnicos e usuários)

• Suporte técnico
• Dificuldade de mão de obra com experiência

• Conectividade de periféricos é difícil (indisponibilidade de drives)
• Interoperacionalidade dos arquivos

• Falta de padronização para troca de arquivos



Importância de um planejamento institucional

• Inserção de ações no PDI / PETIC
• Vinculação a grandes programas nacionais (privado, governo)
• Criação de estratégias de integração/cooperação entre os 

grupos/projetos de SL existentes na universidade
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grupos/projetos de SL existentes na universidade
• Criação de uma biblioteca básica referencial com aplicativos 

adotados e produtos desenvolvidos em SL
• Definição e regulamentação das políticas de uso de SL
• Disseminação da cultura na UFBA 
• Condução de programas permanentes de capacitação
• Incentivo à participação de editais nacionais/estaduais de projetos
• Criação de um comitê / núcleo de SL que conduza as ações 

institucionais nesta área
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