
CHECKLIST PROGRAMA DE COMPUTADOR 

E-mail: nit@reitoria.ufrn.br 

Dados do(s) Autor(es):  
(Deve ser preenchido e entregue ao NIT por e-mail) 

OBS: TODOS OS DADOS DEVEM SER PREENCHIDOS CUIDADOSAMENTE 

 

▪ Nome; 

▪ Percentual de participação (%); 

▪ RG (com Órgão Expedidor e Estado); 

▪ CPF; 

▪ Nacionalidade; 

▪ Estado Civil; 

▪ Endereço Completo; 

o Rua/Avenida; 

o Número, Bloco, Apartamento; 

o Condomínio; 

o Bairro; 

o Cidade; 

o Estado; 

o CEP. 

▪ Instituição a que faz parte (Ex: IFRN, UFERSA, UFRN, etc); 

▪ Vínculo (Docente, Discente - graduando, mestrando ou doutorando -, 

Servidor) – OBS: no caso de estudantes, prevalecerá o vínculo 

trabalhista caso exista. 

▪ Telefone e E-mail. 

 

➢ Informações da instituição externa, caso necessário: 

o Nome; 

o Natureza da Instituição (autarquia, fundação...); 

o Data de criação; 

o Lei/Decreto de criação; 

o CNPJ; 

o Endereço completo; 

o Representante; 

• Nome; 

• CPF; 

• RG (com Órgão Emissor e Estado); 

• Estado Civil: 

• Data de nomeação (reitor(a), Presidente); 

• Endereço completo; 

• Data de nascimento; 

• Telefone e E-mail. 



 

 

➢ Formulário de Pedido: 

(Preenchido pelo NIT) 

▪ Título do programa  (Informado pelo Inventor); 

▪ Linguagem do Programa (Informado pelo Inventor); 

▪ Campo de aplicação (Enviado por email para escolha do Inventor); 

▪ Tipo de Programa (Enviado por email para escolha do Inventor); 

▪ Data da criação do Programa (Informado pelo Inventor). 

▪ Data de publicação do Programa (Informado pelo Inventor). 

➢ Resumo Descritivo do PC  (Informado pelo Inventor) 

✓ O inventor deve enviar ao NIT um resumo descrevendo a aplicação e 

funcionalidades do programa de computador a ser depositado. O 

referido texto será incluído na Vitrine Tecnológica do site do NIT/UFRN 

para os interessados em licenciamento de softwares.  
 

Documentação Técnica: 

 

➢ 01 via, da listagem integral ou parcial do código fonte ou objeto, além das 

especificações e fluxogramas do programa de computador em arquivos no 

formato PDF (sem senhas) 01 disco ótico — CD-R ou DVD-R — não regraváveis 

(autor deve entregar ao NIT); 

➢ Gravar, no mesmo CD-R ou DVD-R citado anteriormente, arquivo em PDF com 

o resumo hash em SHA-512; 

➢ Cada disco deverá ser acondicionado em caixa plástica convencional de 

acondicionamento de CD, resistente e apropriada, que garanta a integridade da 

mídia plástica (autor deve entregar ao NIT); 

 

Geração do Resumo Hash: 

Para o Windows 7, siga atentamente os passos abaixo: 

➢ Copie o arquivo, que contém o Código Fonte, a partir do qual deseja gerar o 

resumo hash para a Área de Trabalho do computador (Desktop); 

➢ Clique no botão “Iniciar” no canto inferior esquerdo da tela; 

➢ No campo de pesquisa, digite a palavra “cmd” e tecle “Enter”; 

➢ Na janela aberta (Prompt de comando), digite o seguinte comando: cd Desktop 

➢ Tecle “Enter”; 



➢ Insira, agora, a linha de comando abaixo: CertUtil -hashfile nome SHA512 | find 

/i /v "sha512" | find /i /v "certutil" > temp.txt 

Substitua a palavra “nome” pelo nome do arquivo de origem (salvo 

anteriormente na Área de Trabalho), incluindo a extensão (ex.: 

código_fonte.pdf), e tecle “Enter”; 

➢ Por fim, copie e cole no prompt de comando as linhas abaixo: powershell -

Command "(gc temp.txt) -replace ' ', '' | Out-File resumo_hash.txt" taskkill /IM 

notepad.exe  

➢ Abra o arquivo-texto gerado na Área de Trabalho (Desktop), nomeado 

“resumo_hash.txt”. O resumo hash contido neste arquivo é exatamente o 

trecho que deve ser copiado e gravado no CD-R ou DVD-R, juntamente com o 

arquivo original (Código Fonte, salvo na Área de Trabalho) que gerou o resumo 

hash.  

 

 

 


