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ECI – CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

 Localização entre duas grandes unidades

 Funcionamento ininterrupto de 07:00 às 23:00



ECI – ESTADO ATUAL

 Quatro laboratórios com aproximadamente 120 computadores.

 Dois auditórios, com serviços de filmagem e streaming.

 Uma sala de videoconferência com equipamento específico.



PROBLEMAS DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA
ALUNOS DA ECI E DE OUTRAS UNIDADES DA UFMG

 “Vocês todos são uns burocratas!”

 “Por isso que a UFMG nunca vai ganhar um prêmio Nobel!”

 “Só preciso usar para alterar um arquivo. Quebra meu galho.”

 “Tudo aqui é público, eu sou aluno da UFMG e quero usar o laboratório!”

 “Preciso de ajuda para fazer um exercício que o professor passou!”

 “Eu não sei quem eu procuro para resolver meu problema. Me ajuda?

 “Eu só emprestei a minha senha porque era amigo meu.”

 Um clássico: corretor de seguros transformou a biblioteca em escritório!



GOVERNANÇA ELETRÔNICA: NOSSAS PROPOSTAS

 Definição clara, por parte da UFMG, dos direitos, responsabilidades e sanções
para uso indevido dos recursos de TI para todos os usuários, sejam alunos,
professores e técnico-administrativos.

 No caso dos alunos, é importante controlar o uso indevido, porém sem
prejudicar a vida acadêmica do aluno. O mesmo vale para as atividades
acadêmicas dos professores.

 Definição de um espaço público de TI para uso geral pela comunidade da
UFMG, para o aluno que estiver “em trânsito” ou com problemas na sua
unidade.

 Percepção que é chegado ( senão urgente ) o momento da UFMG elaborar, de
forma institucional, clara e legal, uma política de governança digital para todos
os seus usuários ( professores, alunos e técnico-administrativos ).


