Serviço de Instalação do SPSS em
computadores dos Alunos
(ver. 1.2 Outubro 2012)

Descrição do sistema:
O contrato de licenciamento SPSS contratado a PSE em vigor com a
Universidade Católica Portuguesa prevê a utilização do software de análise
estatística IBM SPSS Statistics e Amos nos computadores propriedade da
Universidade.
Ao abrigo deste mesmo contrato a utilização deste software em
computadores pessoais propriedade dos alunos, é permitido desde que:
A sua utilização seja efectuada para fins de suporte à actividade lectiva na
Universidade.
Seja da responsabilidade da Universidade o processo de instalação do
software e a manutenção de um registo com as instalações efectuadas, a
fornecer a PSE.
A utilização do software pelos docentes só é válida enquanto se mantiver a
sua relação com a Universidade Católica e enquanto vigorar o contrato de
licenciamento entre a PSE e a Universidade Católica.

Processo:
Para os alunos poderem ter o SPSS nos seus computadores portáteis, deve
ser seguido o seguinte procedimento:
1. Os alunos instalam a versão trial disponível no site da IBM no seu portátil
a partir do link:
www.spss.com e selecionam a opção IBM SPSS Statistics Trial Version.

2. O Secretariado da Unidade de Ensino envia para a DSI uma pauta com o
número e nome dos alunos que precisam de ter o SPSS licenciado para as
aulas. A lista deve ser retirada do Sophia, onde já terá sido validado se o
aluno está de facto inscrito no ano escolar corrente. Esta lista será
posteriormente comunicada a PSE, represente do SPSS em Portugal pela
DSI. O envio da pauta à DSI deverá ser feito através da abertura de um
pedido no Esperanto.
3. Em função do nº de alunos incluídos na lista, A DSI emite uma
autorização de aquisição/pagamento, a aprovar pela Unidade, cujo valor
corresponde ao nº de alunos * 1,5 € com um valor mínimo de 6 € (preço
2012). Este valor autoriza uma instalação e um licenciamento por aluno. Um
licenciamento corre durante o ano civil em curso, ficando o programa
inactivo no início ano seguinte.
4. O Secretariado da Unidade de Ensino ou o docente agenda com a DSI e os
alunos local, dia e hora específicos para que o técnico da DSI proceda ao
licenciamento do SPSS. Deverá ser tido em atenção o tempo que demora a
licenciar uma turma (5 minutos por cada licenciamento). Em alternativa, o
licenciamento poderá ser feito directamente pelo aluno junto de técnicos da
DSI, caso em que será designado um técnico e acordado um horário para a
intervenção. Neste caso a disponibilidade dos técnicos está condicionada
pela sua função prioritária de apoio às salas de aulas.

