
Universidades brasileiras são escolhidas para programa de pesquisas da 
Microsoft 
 
BRASÍLIA - A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e a 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) estão entre as cinco instituições de ensino 
escolhidas em todo o mundo para realizar melhorias na ferramenta de gerenciamento 
de trabalhos Assignment Manager, um componente do Microsoft Visual Studio.NET 
2003 Academic. Elas receberão recursos em dinheiro e terão acesso ao código-fonte da 
ferramenta. 
 
As universidades atenderam ao pedido de propostas de pesquisa feito pelo Programa 
de Licenciamento de Códigos das Ferramentas do Visual Studio.NET Academic, parte 
do Programa de Compartilhamento de Código da Microsoft. Os participantes podem 
usar, modificar e redistribuir o código-fonte do Assignment Manager para fins 
comerciais ou não, incluindo a criação e distribuição de aplicativos não baseados em 
Windows. 
 
O Brasil foi o país que mais enviou propostas — cinco das 20 recebidas — e é o único 
país que teve duas universidades escolhidas entre as 17 instituições que atenderam ao 
convite da companhia. Além de Unesp e UFPE, foram selecionados os projetos da 
Monash University (Austrália), University of Hull (Inglaterra) e Yale University (Estados 
Unidos). 
 
O Visual Studio.NET 2003 Academic é um ambiente de desenvolvimento de software 
com ferramentas específicas para uso educacional. O componente Assignment Manager 
facilita o gerenciamento de cursos ao permitir entrega e acompanhamento seguros de 
trabalhos por meio eletrônico, criação automática de projetos, comunicação de notas 
aos alunos e troca de mensagens. 
 
O Programa de Compartilhamento de Código engloba uma série de iniciativas e 
licenças para tornar o código-fonte da Microsoft, mais disponível a clientes, parceiros, 
desenvolvedores, governos, instituições acadêmicas e outros interessados. Cada 
iniciativa é criada de acordo com as necessidades particulares das comunidades 
Microsoft e pode ser aplicada como um modelo para aumentar a transparência do 
código em software comercial. 
 
O programa atinge atualmente mais de 650 mil desenvolvedores. Windows 2000, 
Windows XP, Windows Server 2003, Windows CE 3.0, Windows CE .NET, Microsoft 
Passport Manager e componentes do Visual Studio.NET e do ASP.NET Starter Kit têm o 
código-fonte disponível. 
 
No Brasil, o programa foi usado nas últimas eleições, quando mais de 50 mil urnas 
eletrônicas tiveram seus códigos-fonte abertos e analizados pelo Tribunal Regional 
Eleitoral e partidos políticos.  
 
Outras informações sobre o compartilhamento de código em 
www.microsoft.com/sharedsource. 
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