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Áreas Administrativas 
 

I. Sistemas Operacionais 

 
✓ Microsoft Windows Vista Business - Service Pack 2; 

✓ Microsoft Windows Vista Enterprise - Service Pack 2; 

✓ Microsoft Windows Vista Ultimate - Service Pack 2; 

 

✓ Microsoft Windows 7 Professional – Service Pack 1; 

✓ Microsoft Windows 7 Professional Enterprise – Service Pack 1; 

✓ Microsoft Windows 7 Professional Ultimate - Service Pack 1; 

 

✓ Microsoft Windows 8/8.1 Professional; 

✓ Microsoft Windows 8/8.1 Enterprise. 
 

✓ Microsoft Windows 10 Pro; 
✓ Microsoft Windows 10 Enterprise; 
✓ Microsoft Windows 10 Education. 

 

 

Importante: Todos os sistemas operacionais requerem licenças por parte 

dos usuários. Os equipamentos que estiverem utilizando o sistema 

operacional diferente do licenciado serão formatados e terão 

reinstalada a licença inicialmente adquirida. Atualmente as licenças são 

de  responsabilidade  das  estruturas  organizacionais  da  UnB,  devendo  

ser salvaguardadas pelos  respectivos usuários. 

 

II. Softwares Gratuitos 

 

Software Especificação 

  

✓ 7zip  
Software para Compressão de Arquivos/Pastas; 

✓ Adobe Digital Editions 

Ele é ideal para organizar e-books, guias, 

artigos e outros arquivos que envolvam texto e 

imagem nos formatos PDF e OCP, utilizando 

uma interface agradável e intuitiva. 

✓ Adobe Reader DC  

Programa para visualizar, imprimir e comentar 

documentos PDF; 
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✓ Adobe Shockwave Player 12 
ou superior 

O Shockwave Player exibe conteúdos da 

Internet que foram criados usando o Adobe 

Director; 

✓ Anki 

É um programa que faz lembrar coisas 

fácil. Porque é muito mais eficiente do que 

métodos de estudo tradicionais, você pode 

diminuir muito seu tempo gasto estudando, ou 

aumentar muito a quantidade que você 

aprende. 

✓ Bizagi Modeler Free 2.9 ou 
superior 

O usuário pode modelar seus processos, 

diagramando e documentando todos eles de 

maneira prática e relativamente rápida; 

✓ Blender 

Software livre e de código aberto sob a licença 
GPL para criação em 3D, modelagem, 
animação, simulação, renderização, 
composição e edição de vídeos; 

✓ CalcuLuX 

Programa para auxiliar os projetistas a 

selecionarem e avaliarem sistemas de 

iluminação para diferentes aplicações; 

✓ Cleaner 

CCleaner é um utilitário pequeno e eficaz para 
computadores que executam o Microsoft 
Windows que limpa o 'lixo' acumulado ao longo 
do tempo: arquivos temporários, atalhos 

quebrados e outros problemas. 
O CCleaner protege sua privacidade. Ele limpa 
seu histórico de navegação e arquivos 
temporários da Internet, permitindo que você 
seja um usuário da Internet mais confiante e 
menos suscetível ao roubo de identidade. 

✓ CDBurnerXP 4.5.5 ou superior 

Software para gravação de CDs e DVDs, sendo 

alternativa para substituição de programas 

como o Nero Burning ROM 12; 

✓ Chrome 42 ou superior 
Navegador da Web; 

✓ Cisco Webex Call 

É um software para aproveitar os recursos de 

chamadas em nuvem, mobilidade e PBX de 

nível empresarial, juntamente com 

o Webex para mensagens, reuniões e 

chamadas de um soft client Webex Calling ou 

dispositivo Cisco. 

✓ CODE BLOCKS 

Sua arquitetura é orientada a plugin, de forma 

que suas funcionalidades são definidas pelos 

plugins fornecidos a ele. Code::Blocks é voltado 
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para o desenvolvimento em C/C++ e Fortran, 

podendo também ser usado para a criação de 

ARM, AVR, D (linguagem de programação), 

DirectX, FLTK, GLFW, GLUT, GTK+, Irrlicht, 

Lightfeather, MATLAB, OGRE, OpenGL, Qt, SDL, 

SFML, STL, SmartWin e programas ou aplicativos 

com wx, embora, em certos casos, a instalação 

de SDKs ou frameworks seja necessária. 

✓ Copy Spider 

É uma ferramenta para testar documentos sob 
o crivo de existência de cópias indevidas de 
outros documentos disponíveis na internet. Um 
documento possui cópias indevidas quando o 
mesmo adapta ou transcreve trechos de outros 
documentos sem apresentar conformidade 
com a norma de citações de referências 
bibliográficas. 

✓ CutePDF Write Free  
Aplicativo para salvar arquivos em PDF; 

✓ CyberLink Power2Go Free 

Programa para gravar CDs, DVDs, Blue-Ray e 

HD DVD; 

✓ Darktable 

Software open source usado para organizar e 

revelar bibliotecas de negativos digitais, como 

o RAW e DNG, por exemplo, e editar fotos em 

lote. 

✓ Design Review 

Programa para desenhistas de projetos que 

dinamiza o processo de revisão de um projeto 

através de ferramentas simples para revisão, 

anotação e acompanhamento de alterações 

em projetos 2D e 3D; 

✓ Dev-C++ 

O Bloodshed Dev-C++ é um ambiente 

integrado de desenvolvimento para aplicações 

em C e C++. Pode ser utilizado em 

combinação com o Cygwin ou qualquer outro 

software baseado em em GCC (GNU Compiler 

Collection). 

✓ doPDF 

O doPDF é um programa que permite que o 
usuário crie PDF a partir de qualquer 
documento. Ele funciona como uma 
impressora virtual. 

✓ DSPEECH 

É um programa TTS (Text to Speech) com a 
funcionalidade de reconhecimento 
automático de fala (ASR) integrado. É capaz 
de ler em voz alta o texto escrito e escolher as 
frases a serem pronunciadas com base nas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C_(linguagem_de_programação)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortran
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_ARM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
https://pt.wikipedia.org/wiki/D_(linguagem_de_programação)
https://pt.wikipedia.org/wiki/DirectX
https://pt.wikipedia.org/wiki/FLTK
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=GLFW&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/GLUT
https://pt.wikipedia.org/wiki/GTK%2B
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irrlicht
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lightfeather&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/MATLAB
https://pt.wikipedia.org/wiki/OGRE
https://pt.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qt
https://pt.wikipedia.org/wiki/SDL_(biblioteca)
https://pt.wikipedia.org/wiki/SFML
https://pt.wikipedia.org/wiki/STL
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SmartWin&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Wx&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/SDK
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frameworks
http://superdownloads.com.br/download/174/cygwin/
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respostas vocais do usuário. 

✓ DWG TRUE VIEW 

Incorpora todas as funcionalidades do DWG 

TrueConvert. Isto significa que você pode 

traduzir qualquer arquivo de desenho com 

base no AutoCAD para obter a 

compatibilidade com o AutoCAD Versão 14, 

até o AutoCAD 2008; 

✓ FileZilla 

é um cliente FTP, FTPS e SFTP simplificado e 

multiplataforma com diferentes recursos, além 

de uma interface gráfica simples, com todas as 

funções do programas distribuídas em abas. 

✓ Firefox 37 ou superior 
Navegador da Web; 

✓ Flash Plugin 17 ou superior 

Plugin para assistir vídeos do YouTube, 

animações em  páginas WEB,  acessar páginas 

em flash e similares; 

✓ Format Factory 
Programa converte qualquer tipo de arquivo 

multimídia em outro formato; 

✓ Foxit Reader 7 

Ferramenta  alternativa do  Adobe Reader. 

Oferece praticamente todas as opções 

convencionais de forma simples; 

✓ Freemind 1.1 ou superior 

Facilita apresentação de uma ideia (ou um 

conjunto de ideias), em que somente as 

informações essenciais são exibida, de forma 

clara e organizada; 

✓ Gephi 
Software de visualização e exploração de 

todos os tipos de gráficos e redes.  

✓ Gimp 2.82 ou superior 

Editor gráfico para Linux em versão Windows, 

ótima alternativa para quem usa o famoso 

Photoshop; 

✓ GNU Octave 

É uma linguagem computacional, 

desenvolvida para computação matemática. 

Possui uma interface em linha de comando 

para a solução de problemas numéricos, 

lineares e não-lineares, também é usada em 

experimentos numéricos. 

✓ Google Earth 

é um programa que possibilita visualizar as mais 

variadas imagens do nosso planeta; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_de_comando
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✓ Inkscape 

É um editor de gráficos vetoriais de código-

fonte aberto semelhante ao Adobe Illustrator, 

Corel Draw, Freehand ou Xara X. O que 

diferencia o Inkscape é o uso nativo 

de Scalable Vector Graphics (SVG), em 

português Gráficos Vetoriais Escaláveis, um 

padrão aberto baseado em XML do consórcio 

W3C. 

✓ Internet Explorer 9 ou superior 
Navegador da Web; 

✓ Ivona 

Software de síntese de voz. Seus usos variam 
desde a aplicação em sistemas de telefonia 
até o auxílio a pessoas com necessidades 
especiais. 
 

✓ Ifun Screen Record 
Permite realizar gravações da tela, webcam e 
vídeos em alta definição. 

✓ IRAMUTEQ 

Permite fazer análises estatísticas sobre corpus 

textuais e sobre tabelas indivíduos/palavras. Ele 

ancora-se no software R e na linguagem 

Python. 

✓ iTunes 

player multimídia oficial da empresa Apple, a 

mesma que fabrica e distribui os aparelhos 

iPod, iPhone e iPad. 

✓ JRE (Java Run Time) versão 8 
ou superior 

Java para jogos (celular e Windows), 

programas e outras aplicações desenvolvidas 

usando esta linguagem; 

✓ KeePass 
Software gerenciador de senhas; 

✓ K-Lite Codec Pack  

Pacote de CODECs e filtros DirectShow para 

reproduzir os mais populares arquivos de áudio 

e vídeo; 

✓ LibreOffice 

Suite de produtos de escritório com planilha, 

editor de texto, editor de apresentação e 

outras; 

✓ Loquendo 

Software de reconhecimento e síntese de voz 
com diversas soluções para aplicações com a 
voz. Seus usos variam desde a aplicação em 
sistemas de telefonia até o auxílio a pessoas 
com necessidades especiais.  

http://www.w3.org/Graphics/SVG/
https://www.w3.org/
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✓ Madagascar 

É um pacote de software de código aberto 

para análise de dados multidimensionais e 

experiências computacionais reprodutíveis. 

✓ MENDELEY 

Mendeley é um gerenciador de referência livre 

que torna pesquisas acadêmicas mudialmente 

reconhecidas. 

✓ Microsoft Access 2013 e 2016 
Runtime 

Caso  nenhuma personalização por parte do 

usuário final seja necessária (incluindo 

modificações de relatório), você pode optar 

por distribuir essas soluções do Access 2016 

para que elas sejam executadas sem a 

necessidade de uma instalação completa do 

Access 2016.  

 

✓ Microsoft Power BI Desktop 

O Power BI faz parte do conjunto de produtos 

do Power BI. Com essa ferramenta de criação, 

é possível criar visualizações de dados e 

relatórios interativos. 

✓ Microsoft Silverlight 5.0 ou 
superior 

Plugin da Microsoft para criar recursos 

multimídia. O Silverlight incorpora-se a diversos 

ambientes de desenvolvimento, tais 

como Ruby, AJAX ePython; 

✓ Miktex 

MiKTex provê as ferramentas necessárias para 

preparar documentos utilizando a 

linguagem TeX/LaTeX, assim como um simples 

editor de textos (TeXworks) e um Compilador. 

✓ Modulo de segurança 
Bancário  

Tem como objetivo proteger seu computador 

enquanto você utiliza o autoatendimento 

internet, evitando que programas maliciosos 

tenham acesso a seus dados confidenciais; 

✓ Movie maker 

Permite criar e editar filmes e slides shows com 

fotos e outros vídeos; 

✓ Mozilla Thunderbird 45.2 

É um cliente de email que permite a você 

gerenciar várias contas diretamente no sue 

computador. 

✓ MuseScore 

Editor WYSIWYG é completo com suporte a 

reprodução de partitura e 

importação/exportação de arquivos MusicXML 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ahay.org/wiki/Reproducibility&usg=ALkJrhiiehihZpI3gHyaFa4q7fzDiU3cDg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ahay.org/wiki/Reproducibility&usg=ALkJrhiiehihZpI3gHyaFa4q7fzDiU3cDg
https://pt.wikipedia.org/wiki/TeX
https://pt.wikipedia.org/wiki/LaTeX
https://pt.wikipedia.org/wiki/TeXworks
https://pt.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
https://pt.wikipedia.org/wiki/MusicXML
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e MIDI e outras como editoração musical, 

função do Regente do IdA 

✓ NexCafe 

Utilizado principalmente como software de 
tarifação, gerenciamento e segurança de Lan 
Houses, possui muitos recursos para facilitar o 
dia-a-dia de uma Lan House. Os principais 
recursos são: Tarifação, Controle Remoto, 
Gestão de Comércio, Chat e Controle de 
Impressões.  

O software possui uma versão premium que 
precisa ser adquirida e paga mensalmente. O 
solicitante deve comprovar que possui a 
assinatura ou usar a versão de demonstração. 

✓ Notepad++ 

Notepad++ é uma ferramenta para edição de 
código fonte com diversas funcionalidades e 

recursos, podendo também ser utilizado em 
substituição ao Notepad (Microsoft). Com 
suporte a diversas linguagens, é executado em 
ambiente Windows e seu uso é definido pela 
licença GPL. 

✓ NVDA 

Um leitor de tela em código aberto para 

Windows que vai ajudar a deficientes visuais na 

inclusão digital. 

✓ OBS Studio versão 27 ou 

superiores 

Software livre e de código aberto para 

gravação de vídeo e transmissão em tempo 

real. Um programa de streaming e gravação 

gratuito e de código aberto mantido pelo OBS 

Project. 

✓ OCS Invectory 

Programa para gerenciar remotamente as 

configurações das máquinas em empresas, 

exibindo dispositivos e softwares instalados; 

✓ OmegaT 

OmegaT é um assistente de tradução de 

código aberto, projetado na linguagem de 

programação Java. 

✓ OneDrive 

É um serviço de armazenamento em nuvem da 

Microsoft. Com ele é possível armazenar e 

hospedar qualquer arquivo, usando uma Conta 

da Microsoft. Também é possível definir 

arquivos públicos, somente amigos, usuários 

definidos ou privados. 

✓ Open Office 4.0 ou superior 
Conjunto de aplicativos para escritório; 

✓ OpenProject Software para gerenciamento de projetos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/MIDI
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Alternativa do Microsoft Project. 

✓  OCam Free Screen Recorder 

 Programa de gravação de vídeo que pode 

gravar vídeos para serem reproduzidos no 

monitor através do seu PC. 

Esta solução pode gravar efetivamente muitos 

vídeos na Internet, incluindo jogos online, 

usando uma variedade de formatos, com 

vantagens ilimitadas de duração. 

✓ PatentIn 
Programa utilizado para registro e checagem 
de patentes no uspto (United States Patents 
and Trademark Office). 

✓ PDFCREATOR FREE 2.1 ou 
superior 

Aplicativo para salvar arquivos em PDF; 

✓ PDFill Tools  

Tem funções free pdf para fundir, dividir, 

reorganizar, excluir, encriptar, desencriptar, 

girar, cortar e reformatar as páginas em PDF, 

para adicionar informações, cabeçalho, 

rodapé e marca d'água, para converter 

imagens para PDF, PDF para imagens ou 

PostScript para PDF, para excluir, nivelar e 

campos de formulário lista, digitalizar para PDF, 

para criar uma imagem transparente, e muito 

mais. 

✓ PENCIL 

O Pencil é uma ferramenta para a criação de 

desenhos e animações com cheiro de 

nostalgia. Isso porque este programa foi 

desenvolvido para a criação de desenhos à 

mão e no estilo cartoon, sem uso de recursos 

3D ou animações computadorizadas.  

✓ Pentaho 

 

É um software de código aberto para 

inteligência empresarial, desenvolvido em 

Java. A solução cobre as àreas de ETL 

(Extraction, Transformation and Load), 

reporting, OLAP e mineração de dados (data-

mining). 

✓ PhotoScape 3.7 ou superior 

Excelente editor de imagens que oferece ao 

usuário diversas ferramentas para tornar suas 

fotos com um aspecto mais profissional; 

✓ Pimaco 
Aplicativo para Impressão de Etiquetas; 

✓ PrimoPDF Aplicativo para salvar arquivos em PDF com 
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varias opções. 

✓ Psycho Py 03 

PsychoPy é um pacote gratuito de plataforma 

cruzada que permite executar uma ampla 

variedade de ciências do comportamento 

(neurociência, psicologia, psicofísica, linguística 

...). Este é um projeto comunitário. 

✓ PYTHON 

É uma linguagem de programação de alto 

nível,[4] interpretada, de script, imperativa, 

orientada a objetos, funcional, de tipagem 

dinâmica e forte. 

✓ Putty 

É um terminal de simulação open source 
desenvolvido para atuar como um cliente  de 
conexões. Muito utilizado para conexões Telnet 
e SSH. 

✓ QGIS 

Possibilita visualizar, gerir, editar, analisar dados, 

e criar mapas para impressão. Pode obter  uma 

primeira impressão a partir de uma lista de 

funcionalidades mais detalhada. 

✓ QuickHash 

Amplamente utilizado no mundo por agências 
governamentais, programadores, cientistas, 
indústrias e empresas de outros ramos. O 
QuickHash permite que o usuário compare 
arquivos individuais, pastas de arquivos e até 

mesmo logs. É um programa open source, 
grátis, rápido e de fácil utilização. 

✓ Quicktime time 7 ou superior 

Reprodutor multimídia oficial da Apple. Ele 

pode ser usado para visualizar diferentes tipos 

de arquivos, incluindo vídeo, áudio, imagens 

estáticas, gráficos e filmes de realidade virtual 

(VR); 

✓ R 

R é um ambiente de software livre para 

computação estatística e gráficos. Ele compila 

e roda em uma ampla variedade de 

plataformas 

✓ Real VNC 

É um aplicativo que permite ao usuário 
controlar remotamente outros computadores 
com Windows, Mac OS e Linux, independente 
da distância, basta apenas que possam se 
comunicar via rede. É composto de um 
aplicativo cliente (VNC Viewer) e outro servidor 
(VNC Server), ambos são instalados juntos e 
quando é preciso conectar a um computador, 
basta apenas abrir o cliente e digitar o IP do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programação_de_alto_nível
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programação_de_alto_nível
https://pt.wikipedia.org/wiki/Python#cite_note-entrevista-venners-pt-1-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_interpretada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_script
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programação_imperativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orientação_a_objetos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programação_funcional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_dado
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computador de destino. 

✓ Redmine 

é um software livre, gerenciador de 

projetos baseados na web e ferramenta de 

gerenciamento de bugs. Ele 

contém calendário e gráficos de Gantt para 

ajudar na representação visual dos projetos e 

seus deadlines (prazos de entrega). Ele pode 

também trabalhar com múltiplos projetos 

✓ Rstudio 

Ambiente de desenvolvimento integrado para 

R, uma linguagem de programação para 

gráficos e cálculos estatísticos. 

✓ SafeNet Authentication 
Client (SAC) 

Programa pra assinatura digital em cartões 

inteligente e token. 

✓ SafeSign 
Programa pra assinatura digital em cartões 

inteligente e token. 

✓ Sci2 

A ferramenta Ciência da Ciência (Sci2) é um 
conjunto de ferramentas modulares projetado 
especificamente para o estudo da 
ciência.Suporta a análise temporal e 
geoespacial, tópica e de rede e visualização 
de conjuntos de dados acadêmicos nos níveis 
micro (individual), meso (local) e macro 
(global). 

✓ Scribus 

É um software de editoração eletrônica. De um 

modo geral, o programa é utilizado para a 

formação de um jornal e a realização de um 

cartaz, folheto ou cartão de visita. 

✓ Skype 2015 ou superior 

Troca de mensagens instantâneas, faz ligações, 

além de conferências de áudio e vídeo; 

✓ SPRING 

É um SIG (Sistema de Informações Geográficas) 

no estado-da-arte com funções de 

processamento de imagens, análise espacial, 

modelagem numérica de terreno e consulta a 

bancos de dados espaciais. 

✓ Spyder 

Spyder é um ambiente de desenvolvimento 

interativo em Python que fornece recursos 

semelhantes a MATLAB em um software simples 

e leve. 

✓ TerraView  
É um aplicativo, construído sobre a biblioteca 

de geoprocessamento TerraLib , para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerência_de_projetos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerência_de_projetos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calendário
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desenvolvimento_integrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/R_(linguagem_de_programação)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gráfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estatística
http://www.terralib.org/
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visualização e exploração de dados 

geográficos 

✓ TEX MAKER 

Texmaker conta com ferramentas avançadas 

que facilitam o trabalho em editar textos com a 

linguagem LaTeX; 

✓ Unitypdf 

Permite agrupar ou dividir documentos, separar 

em páginas, extrair ou inserir folhas, proteger 

um documento e visualizar os metadados dele. 

Porém, o programa não realiza a conversão de 

um PDF para outros formatos; 

✓ VLC – Player 2.2 ou superior 

Player multimídia para diversos formatos de 

áudio e vídeo, sem precisar de nenhum outro 

tipo de CODEC; 

✓ VOSviewer 

É uma ferramenta para construção e 
visualização de redes bibliométricas. Podem 
incluir, por exemplo, periódicos, pesquisadores 
ou publicações individuais, e podem ser 
construídas com base em relações de citação, 
acoplamento bibliográfico, co-citação ou co-
autoria. Também oferece funcionalidade de 
mineração de texto para construir e visualizar 
redes de co-ocorrência de termos importantes 
extraídos de um corpo de literatura científica. 

✓ WampServer 

É um software que efetua a instalação 

automática de um conjunto de softwares no 
computador, de modo a facilitar a 
configuração de um software interpretador de 
scripts local e um banco de dados no sistema 
windows. Com ele é possível criar aplicações 
web com Apache2, PHP e banco de dados 
MySQL. 

✓ Winrar 

É uma poderosa ferramenta de compactação 
com inúmeras funções adicionais integrantes, 
que auxiliam na organização dos seus arquivos 
compactados. O Winrar suporta todos os 
formatos mais populares de compactação 

(RAR, ZIP, CAB, ARJ, TAR, JAR, Gzip). 

✓ WinSCP 

É um cliente livre e de código aberto para os 
protocolos SFTP, SCP e FTP, para a plataforma 
Microsoft Windows. Sua principal função é a 
transferência segura de arquivos entre um 
computador local e um remoto. 

✓ Xmind 

Para elaboração de mapas mentais, uma 

espécie de diagrama usado para representar e 

relacionar aspectos distintos de uma ideia ou 
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