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Belo Horizonte, 23 de março de 2017CECOM
 UFMG

De acordo com o ofício circular nº 825/
2016 - MP, de 15 de dezembro de 2016,  O
Ministério do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão (MP) passou a adotar uma
nova estratégia referente à certificação
digital nos sistemas estruturantes da
administração pública federal, implicando no
fim do custeio e emissão dos certificados
digitais pelo MP, a partir de 1o de janeiro de
2017, ficando a partir  desta data na
responsabilidade da TI do órgão.

Para planejar como a UFMG se adequaria
a estas novas determinações, o Centro de
Computação (CECOM), o Departamento de
Contabilidade e Finanças (DCF) e o
Departamento de Administração de Pessoal
(DAP) se articularam, sob a coordenação
do primeiro, para estruturar este projeto.

Na UFMG, o certificado é utilizado,
primordialmente, nas tarefas que envolvem
os seguintes sistemas: Sistema de Concessão
de Diárias e Passagens (SCDP), Sistema
Integrado de Administração de Recursos
Humanos (SIAPENET), Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais (SIASG) e
nas atividades vinculadas à Receita Federal.

Diante desta nova estratégia adotada
pelo MP e tendo em vista a importância  e
uso contínuo dos sistemas citados acima,
foi realizado um levantamento que apontou
a necessidade de compra de  32 certificados
digitais para atendimento emergencial,
distr ibuídos entre 23 renovações de
certificados com vencimentos até junho de
2017, 2 renovações de certificados de pessoa
jurídica (UFMG) e  aquisições de 7 novos
certificados (certificado e token) para

atendimento a nomeações recentes e a
serem feitas nos próximos meses.

No dia 20/03/2017 aconteceu o
atendimento de renovações de certificados
digitais no Gabinete do Reitor. Foram
renovados os certificados digitais do Reitor
Profº Jaime Arturo Ramírez; da Vice Reitora
Profa. Sandra Goulart Almeida; da chefe de
Gabinete Elizabeth Ribeiro da Silva; da Pró-
Reitora de Recursos Humanos Profa. Maria
José Cabral Grillo; da Pró-Reitora Adjunta
de Recursos Humanos Leonor Gonçalves;
da Pró-Reitora de Extensão Profa. Benigna
Maria de Oliveira; do Pró-Reitor Adjunto de
Graduação Prof. Walmir Matos Caminhas.
Além destes, também foram renovados os
certificados digitais de pessoa jurídica da
UFMG.

SERPRO REALIZA CERTIFICAÇÃO DIGITAL NA UFMG

Nos dias 23/03 e 24/03 acontecerão as
demais certificações e renovações, estando
programado atendimento para 11 pessoas
no dia 20/03, e no dia 24/03 atendimento para
12 pessoas.

Para tal atendimento, a UFMG contou
com a presença da Cláudia Fernanda Silveira
Carneiro, analista responsável do SERPRO.

Para futuros atendimentos de renovação
e aquisição de certificados digitais na
UFMG, a TI está planejando a compra por
processo licitatório para 36 meses.

Os responsáveis pelo projeto de compra
e distribuição dos certificados digitais foram
Carlos Alfeu Furtado da Fonseca, Diretor
do CECOM, e Karina Flaviana Ribeiro,
Diretrora da Divisão de Processos e
Segurança.

Karina Flaviana Ribeiro, do CECOM, e Cláudia Fernanda Silveira, do Serpro

Le
lé

O serviço proxy, no passado, foi
utilizado como um “armazem de dados da
internet”, um “cache”, e sua função principal
era economizar a banda disponível nos
circuitos de acesso. Com este serviço o
primeiro acesso a uma página de qualquer
dos usuários do serviço gerava um acesso
real ao sítio eletrônico e a resposta enviada
era catalogada e armazenada. A partir
deste momento, outros acessos recebiam
como resposta a cópia armazenada pelo
servidor. Atualmente o objetivo principal

CECOM ATUALIZA SERVIDOR PROXY
do serviço é proporcionar à comunidade
universitária acesso a páginas e serviços
que somente são possíveis a partir da
Rede UFMG. São usuários deste serviço,
em sua maioria, pessoas que precisam
acessar periódicos específicos, assinados
por escolas da UFMG e não disponíveis
no “Portal Capes”.

Na noite da última terça-feira, dia 21 de
março, o CECOM iniciou a atualização do
sistema operacional do equipamento que
opera o serviço, atividade que foi concluída

no dia seguinte pela manhã. A nova versão
do sistema de autenticação se mostrou
incompatível com o serviço de autenticação
utilizado anteriormente, um domínio do tipo
Microsoft NT. Foi necessário migrar o
sistema de autenticação para  um domínio
do tipo Microsoft Active Directory,  já ativo
na UFMG e utilizado na Administração
Central para fazer a autenticação de usuários
em computadores.

O serviço foi liberado na tarde desta
quinta-feira.
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HÁ 20 ANOS...
O Sistemático Ano XXI, no 09. de 20/03/1997, publicou notícias sobre treinamento Cliente/Servidor, disponibilidade das servidoras,

entre outras, além do artigo técnico Integrando SGBD e WEB, de autoria de Iremar Nunes de Lima. A notícia que se destacou foi:

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS: “O Sistemático” envia os parabéns para: Erlon Charles Thomaz Ferreira, no dia 25; Maria José Cortezzi, no

dia 26; Antônio Higino Manoel Machado, no dia 29; e para os ex-ceconianos: Daniele Labarian de Sousa, no dia 23; Robson
Nogueira Barreto, Rômulo Vieira de Faria e William Andalécio, no dia 24; Eduardo Moreira da Costa, Ilka Idelfonso Ramos e Maria
do Perpétuo Socorro Almeida Siqueira Lopes, no dia 26; Augusto Pinho Gomes, no dia 27; Douglas do Couto Teixeira, no dia 28; e
Renato Vaz de Melo Espechit, no dia 29.

In formações sobre a  rel igião,
arquitetura, paisagismo e cultura do
Santuário Estadual de Nossa Senhora da
Piedade podem ser vistas, até o dia 3 de
abril, das 7h30 às 22h, em exposição
instalada no segundo andar da Biblioteca
Central,  no campus Pampulha (Av.
Antônio Carlos, 6627). Mais informa-ções
pelo telefone (31) 3409-6402.

A mostra Arte Serra da Piedade celebra
os 250 anos do Santuário e já passou pelo

BIBLIOTECA CENTRAL DA UFMG RECEBE EXPOSIÇÃO
 SOBRE A SERRA DA PIEDADE

Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
em Confins, e pelo Terminal Rodoviário, no
centro de Belo Horizonte.

A Sociedade Civil Espírito Santo e o
Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte
são os responsáveis pela curadoria da
exposição, instalada na Universidade com
o apoio da Diretoria de Assuntos Culturais
(DAC) e do Sistema de Bibliotecas.

Localizado no alto da Serra da Piedade,
o Santuário abriga monumentos do século

Continuam abertas as inscrições para a
Caminhada Ecológica Assufemg 2017, que
faz parte do XXXII Rosas de Abril:
Valorizando a Prata da Casa.

.A atividade será no dia 20 de abril, e os
participantes devem chegar na Estação
Ecológica até as 8h. A prova começa às 9h.

.As inscrições vão até o dia 7 de abril,
podendo encerrar antes, caso haja o
esgotamento das camisas. Entretanto, o
prazo pode ser prorrogado dependendo de
que o número de inscritos não atinja o
número de camisas a serem distribuídas.

(Fonte: http://www.assufemg.org.br/)

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A CAMINHADA ECOLÓGICA ASSUFEMG
 DO XXXII ROSAS DE ABRIL

18 e foi reconhecido, em 1956, como bem
cultural pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em
1960, Nossa Senhora da Piedade foi
consagrada padroeira de Minas Gerais.

(Com Divisão de Comunicação da
Biblioteca Universitár ia da UFMG -
comunicacao@bu.ufmg.br - (31) 3409-5521
- www.bu.ufmg.br/bu/)

(Fonte: Agência de Notícias UFMG -
22/03/2017)

MIGRAÇÃO DA REDE A10
Dentro do proceso de migração do acesso

ao A10 para a Rede UFMG,  fo i  in ic iada a
instalação do Plenus TCP/IP, com criptografia,
na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
e na Escola de Biblioteconomia.

Conforme já foi  divulgado, o trabalho de

ins ta lação es tá sendo fe i to  pe los  Agentes  de
Informática das unidades, depois de treinados pela
equipe técnica do CECOM.

No ICEx ,  a pr imei ra unidade inc luída no
processo, este trabalho já está quase encerrado, o
que vai possibilitar a desativação das duas linhas

convencionais que atendem àquela unidade.
A diretoria da DAC-Divisão de Atendimento e

Consultoria esteve reunida, hoje, com o diretor do
ICB, Prof.  Ramon Cossenza, a próxima unidade
a aderir a esta nova forma de comunicação com
o sistema A10.

FALECIMENTO

O CECOM comunica o falecimento do seu Vice-Diretor Ronaldo Araújo Costa na noite
de hoje, dia 23/03.
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DO CECOM
Mais um lote de fotos do almoço de confraternização de final de ano da DTI (CECOM e LCC), realizado no dia 16/12/2016, no

Restaurante Massa - pizza & grelhados. As fotos são de autoria da Lelé.

Vítor e Ronaldo

Bruno Oliveira, Hugo, Thiago Moreira, Euler, Ronaldo e Josemar

A garrafa de vinho, presente da equipe da DAC
(Diretoria de Ação Cultural →

Vítor, Rafael, Diego Brandão, Maria Helena e Cíntia
Edir, Takeda, Alan Jovane e Antônio Higino

José Osvaldo e Cíntia Max e Soraya Walison Dias, Karina, Leo e Paulo Henrique

As cestas e brindes do sorteio

Ana, Bárbara, Felipe, Luiz
Cláudio, Pedro Henrique,
Marcelo e Paulo Henrique →


