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O que é software proprietário?
Do ponto de vista conceitual, software proprietário é aquele que não é livre ou semi-livre. Seu uso, 

redistribuição ou modificação é proibido, ou requer que você peça permissão, ou é restrito de tal 

forma que você não possa efetivamente fazê-lo livremente. No entanto, a Escola de Engenharia 

Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) adquiriu 

sua participação no Programa DreamSpark™ Premium da Microsoft®. Portanto, a EMC/UFG está 

qualificada para distribuir softwares da Microsoft© gratuitamente para seu corpo docente, alunos e 

instaladores de laboratório.

O que é a campanha “Seja Legal”?
A Campanha “Seja Legal” é um projeto da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de 

Computação (EMC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) com o objetivo de divulgar o 

conceito de Software Proprietário legal e contribuir para o combate da pirataria de softwares 

proprietários. Para tanto, a campanha envolve a distribuição gratuita de programas da Microsoft® 

por meio do Programa DreamSpark™ Premium para docentes da UFG com vínculos na EMC, 

estudantes e instaladores de laboratório da EMC/UFG.

Como funciona o cadastramento?
Os usuários fazem um cadastro inicial no sítio do Engemulti: engemulti.emc.ufg.br. Após 

aprovação dos cadastros, senhas são enviadas aos usuários aprovados para participação no 

DreamSpark™ Premium. A autenticação dos usuários é realizada na plataforma ELMS™. No 

momento do cadastro no sítio do Engemulti, não deixe de cadastrar o seu e-mail idêntico ao 

cadastrado no Portal do Aluno ou do Servidor da UFG.

http://engemulti.emc.ufg.br

(62) 3209-6405
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