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No período de 08 a 12 de fevereiro de
2010, o Departamento de Registro e Contro-
le Acadêmico - DRCA,  recepcionará os 3.609
candidatos aprovados para a 1ª entrada no
Vestibular da UFMG de 2010.  Desde 2003, o
registro acadêmico e a matrícula dos calou-
ros são realizados de forma unificada, o que
evita o deslocamento dos calouros para as
unidades acadêmicas.

Os 240 candidatos classificados nos cur-
sos oferecidos em Montes Claros devem se
registrar e matricular no Instituto de Ciên-
ias Agrárias (ICA), em Montes Claros.

O Registro Acadêmico deste ano será re-
alizado, pela terceira vez, no Galpão situado
ao lado do prédio da Unidade Administrativa
III da UFMG, no Campus da Pampulha, onde
funciona o DRCA, e contará com 22 compu-
tadores e 5 impressoras a laser.

A escala de atendimento aos diversos
cursos, distribuindo-os ao longo da sema-
na por dias e horários específicos, prevê a
média de registro de 720 calouros por dia e
pode ser consultada no endereço http://
www.ufmg.br/drca/escala_atendimento_
regmat_2010.htm. Desde 2005, o DRCA
disponibiliza o sistema que permite ao ca-
louro preencher a ficha de registro acadêmi-
co facilitando assim todo o processo. O pre-
enchimento desta ficha de registro é feito,
exclusivamente pela internet. Neste ano,
esta ficha de registro acadêmico deverá ser
preenchida no endereço https://sistemas.
ufmg.br/formulariocalouro/, utilizando-se o
número de inscrição e a senha usados no
Concurso Vestibular. A ficha está disponí-
vel desde ontem, dia 03 de fevereiro.

Todo o trabalho de recepção aos calou-
ros está sendo organizado por Roberto de
Siqueira, sob a coordenação de Ana Lúcia
Ribeiro Diniz, do DRCA, e conta ainda com
a colaboração do CECOM, da Copeve, da
Fump, do LCC e do DCE. Pelo CECOM, di-
versas pessoas estão envolvidas em tare-
fas relacionadas à preparação do registro
acadêmico: Raimundo Natalino Chaves,
Mário Magalhães Lara, Diogo Freitas Duarte
Magalhães, Thiago Gabriel Diniz e Pedro
Henrique Begalli de Resende, da DAS, e
toda a equipe da DAC, que estará oferecen-

do suporte técnico de acordo com escala de
plantão já definida. O LCC estará entregan-
do aos calouros que confirmarem o seu re-
gistro um kit necessário para obter o seu
login e senha de acesso ao Portal
minhaUFMG. O kit é composto de um car-
tão plástico personalizado que terá impres-
so os números NIP, acompanhado de um
folder explicativo dos serviços que são
disponibilizados pela ATI. No Portal,  os alu-
nos terão à sua disposição serviços como

e-mail, diário eletrônico, um espaço especí-
fico para cada uma das disciplinas em que
estiver matriculado, acesso às informações
do seu registro acadêmico, dentre outros. A
Copeve, com apoio dos estagiários da DAS,
estará realizando a coleta das digitais dos
calouros.

Nos dias 18 e 19/02, o mesmo processo
irá se repetir para o registro dos candidatos
aprovados para as vagas de transferência e
obtenção de novo título.

DRCA E ATI PREPARAM INFRAESTRUTURA
PARA REGISTRO ACADÊMICO 2010

A DRC comunica que o ramal 3333 está
de volta e disponível para realizar chama-
das gratuitas para outras instituições
conectadas ao fone@RNP e cidades onde
elas estão localizadas. Mais informações
sobre como usar o sistema em: http://
www.voip.ufmg.br e clique em Ramal 3333
no menu de opções à esquerda.

Foi realizada a migração do serviço para
novos servidores, agora mais confiáveis e
estáveis. Além disto, o serviço foi migrado

SERVIÇO 3333 NOVAMENTE DISPONÍVEL
 E MELHORADO

para uma nova tecnologia, onde as ligações
entre instituições que antes eram encami-
nhadas usando o protocolo H323 agora são
encaminhadas com o protocolo SIP, sendo
mais simples, rápido e eficiente, tornando o
sistema menos dependente de servidores
centrais na RNP de Brasília.

O serviço de discagem DDD gratuito por
meio do ramal 3333 esteve inconstante du-
rante os meses de dezembro e janeiro en-
quanto era realizada esta migração.

Eustáquio Rodrigues

A montagem da infraestrutura
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ESTATÍSTICAS DE SISTEMA ANTI-SPAM DE JANEIRO/2010
Desde o mês de abril/2004, o site do

CECOM passou a publicar texto explicativo e
gráfico com o total de mensagens analisadas,
para que se possa conhecer mais claramente

No mês de janeiro/2010, os números totais analisados pelo sistema foram os seguintes:

o volume de mensagens que chega à UFMG,
como elas são classificadas e as ações toma-
das. Essas informações estão disponíveis em
http://www.cecom.ufmg.br/se_redes. shtml.

No gráfico e nas tabelas seguintes, as men-
sagens são classificadas como rejeitadas ou acei-
tas. Se aceitas, seu conteúdo é analisado para se
checar se são válidas, spam ou contêm vírus.

As médias diárias durante o mês de janeiro foram as seguintes:

sadiláV suríV mapS satiecalatoT sadatiejeR lareGlatoT

379.186 42 432.845 132.032.1 077.971.6 100.014.7

sadiláV suríV mapS satiecalatoT sadatiejeR lareGlatoT

999.12 1 586.71 586.93 743.991 230.932

Ao som de antigas e novas marchinhas, cantadas pela Velha Guarda de Belo Horizonte, o Centro Cultural UFMG promove este ano
mais uma edição do Baile de Carnaval à Moda Antiga. A atividade, que integra o Festival de Verão da UFMG, será realizada no pátio do
Centro Cultural, no próximo sábado, dia 13. O baile será animado por cerveja gelada e petiscos.

O Baile vai acontecer das 20h à meia-noite, para foliões a partir dos 16 anos. Os ingressos vão custar R$ 10 (preço único) e poderão
ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural, no próprio dia 13.

Às 15h, o Bailito de carnaval vai reunir crianças e adultos, com entrada franca. O som da tarde será responsabilidade do DJ A Coisa.
Outras informações sobre o carnaval no Centro Cultural podem ser obtidas pelo telefone (31) 3409-1090 e no site
www.centrocultural.ufmg.br. (Fonte: http://www.ufmg.br/online/arquivos/014514.shtml - 02/02/2010)

CENTRO CULTURAL TERÁ BAILES DE CARNA VAL PARA ADULTOS E CRIANÇAS

HÁ 20 ANOS...
O Sistemático Ano XIV, no 05, de 01/02/1990, publicou notícias sobre ampliação do espaço em disco, Vestuibular de 1990,

vestibular do Instituto de Educação de MG, retorno dos analistas Denise Cristina de Assis Moreira, Rogério Soares Pinheiro e Mário
Magalhães Lara à Divisão de Sistemas Funcionais, entre outras. A notícia que se destacou foi:

MATRÍCULA ONLINE

Foi realizada, na última segunda-feira, a simulação do novo sistema de Matrícula On-line da UFMG. Estiveram presentes representantes do DRCA e das

unidades acadêmicas que recebem calouros. A Divisão de Sistemas Acadêmicos considerou os resultados dos testes satisfatórios.

Hoje, foi feito um treinamento dirigido unicamente aos funcionários do DRCA que, na próxima semana, estarão coordenando a matrícula dos aprovados em 1a

entrada do Vestibular de 1990 da UFMG. Para a execução da matrícula será montada a mesma infraestrutura utilizada na simulação.
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PUBLICADA  A APOSENTADORIA DE ALEIXINA ANDALÉCIO
Foto cedida pela Xina

Aleixina Andalécio

Foi publicada no Diário Oficial da União,
a Portaria no 513, de 01/02/2010, que apo-
senta a servidora Aleixina Maria Lopes
Andalécio, do Centro de Computação.

Aleixina entrou para a o CECOM como
estagiária no período 1975/1976, ficando 6
meses, e foi monitora no Depto. de Ciência
da Computação e estagiária no Centro de
Cálculo Eletrônico. Após formada em En-
genharia Elétrica, foi professora no depar-
tamento de Ciência da Computação, e
retornou ao CECOM em fevereiro de 1981,
como Analista de Sistemas. Trabalhou nas
Divisões de Produção,  Banco de Dados,
Sistemas Acadêmicos e de Atendimento e
Consultoria, onde ocupou cargo de chefia,
e na Vice-Diretoria do CECOM.

Além de ser graduada em Engenharia
Elétrica, Aleixina é formada também em Psi-
cologia, e tem Mestrado e Doutorado em
Ciência da Informação.

Ela enviou uma mensagem para todos
do CECOM:

“Depois de 30 anos de trabalho na
UFMG, 29 dos quais no CECOM, foi
publicada hoje a portaria de minha aposen-
tadoria. A UFMG, durante esses anos to-
dos, me deu grandes oportunidades de cres-
cimento profissional e pessoal, das quais
eu procurei usufruir o máximo possível. Mas,
principalmente, estar dentro dessa univer-
sidade me permitiu estabelecer laços de
amizade com inúmeras pessoas, às quais eu
não poderia deixar de agradecer pelo papel
que tiveram nessa minha caminhada.

Esse é o objetivo dessa mensagem. Ela
não é, de forma alguma, uma mensagem
de despedida, pois, se depender de mim,
logo retornarei à UFMG, agora como pro-
fessora.

Deixo a todos, portanto, o meu muito
obrigada, o meu abraço e um até breve!”

CECOM PARTICIPA
DE TREINAMENTO
EM BRASÍLIA

Josemar Pereira dos Santos, da equi-
pe de Desenvolvedores do CECOM, es-
teve ontem, dia 03/02, em Brasília/DF, jun-
tamente com Maria do Carmo de Lacerda
Peixoto, da DAI -  Diretoria de Avaliação
Institucional. Eles participaram de um trei-
namento sobre o Censo da Educação Su-
perior, no INEP - Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira do MEC.

O treinamento abordou a migração de
dados do novo módulo do Censo da Edu-
cação Superior 2009 e contou com a par-
ticipação de pesquisadores e técnicos de
TI de instituições de ensino superior pú-
blicas e privadas.

DICAS DE SITES INTERESSANTES
Adyrus, o caçador de sites, enviou as

seguintes dicas:
- Interessantes são as fotos publicadas

no flick onde o autor mostra uma visão do
passado de cada lugar que foi tirada a foto.
O ontem e o hoje. Veja em http://
www.flickr .com/photos/edrabbit/galleries/
72157623103181304.

- Veja País e Cidades do mundo em http:/
/66.196.80.202/babelfish/translate_url_
content?.intl=fr&lp=fr_ pt&trurl=http%
3a%2f%2fwww.yvettede france.com%2
fPhotos-du-monde%2f Fotos_monde.htm.

- Para quem gosta de gatos, o site http://
www.funnycatpix.com/ tem gato pra cachorro.

- O mega-hit de 1995 em toda Europa, pri-
meiro lugar no Reino Unido, vendendo um
número recorde de milhões de cópias, a can-
ção de Michael Jackson’s “Earth” nunca foi
lançado nos E.U.A. A canção será lançada
finalmente em homenagem ao artista na noite
do Grammy Awards neste domingo, 31 de ja-
neiro. Uma estrela vai cantar a canção com
um especial 3D, mini-filme para acompanhar.
Criado especificamente para o esgotado
“This Is It”, show programado no ano pas-
sado em Londres antes de sua morte, o tre-
cho do filme é de 30 segundos. A versão
original está disponível no site para uma
comparação: http://www.treehugger. com/fi-
les/2010/01/michael-jackson-earth-song-
3d-tribute-grammy.php?campaign= th_.

- Fique por dentro de tudo que vai acon-
tecer no Grammy Awards em http://
www.eonline.com/uberblog/b164717_lady_
gaga_plays_telephone_with_grammys.html.

- Uma explosão de talento artístico e
Josemar Pereira

desenho estético. Este é o cenário urbano
em Buenos Aires no Graffitimundo blog, no
endereço http://graffitimundo.com/en/
?lang=es.

- A Sandra, uma amiga, enviou uma dica:
Se você não estiver fazendo nada, então,
jogue um pouco para relaxar. A idéia é for-
mar uma palavra. Vá até http://
www.fulano.com.br/Scripts/JogosOnline/
Letroca/LeTrocaAbertura.asp.

- Dica do Emerson, da DAC: O TOEIC
(Test of English for Internacional
Communication) é o teste de inglês mais
usado no mundo para medir a habilidade de
comunicação das pessoas. Ele é reconheci-
do por todas as grandes empresas interna-
cionais, inclusive brasileiras, que possuem
negócios em outros países e precisam ter
certeza de que seus funcionários conseguem
se comunicar em inglês. Basicamente, o tes-
te é direcionado ao mundo corporativo, ao
contrário do TOEFL, que é essencialmente
acadêmico. A cidade de Belo Horizonte está
fazendo um Projeto Piloto do Teste de
TOEIC, em função da preparação para a
Copa do Mundo e para as Olimpíadas, du-
rante as quais receberá turistas do mundo
inteiro. Os candidatos deverão morar ou tra-
balhar na Grande BH, ter conhecimento de
inglês e idade mínima de dezesseis anos
completos. O candidato aceito no Projeto
TOEIC BH não pagará nenhuma taxa de ins-
crição, pois o Projeto é subvencionado pela
parceria FUNDEG e PBH. Saiba mais em:
http://www .fundeg.org/masterpage/
index.php?option=com_content&view=article&id=
62&Itemid=54&lang=br .
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DO CECOM

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS: “O Sistemático” envia os parabéns para Gildete de Jesus, no dia 06; e para os ex-ceconianos: Afonso Correia

Domingues, no dia 02 (atrasados); Helder Monteiro Leite, no dia 04; Denise Spira e Osmundo Santana Filho, no dia 06; Márcio
Antônio do Carmo Ferreira, no dia 07; Maria Ivana da Mata Machado Fernandes, no dia 09; Alri Gonçalves de Oliveira, no dia 10.

No dia 17 de dezembro/2009, foi realizada a festa de
confraternização de final de ano dos funcionários do
CECOM. Além da comemoração do aniversário da Xina,
houve o sorteio tão aguardado das cestas de gulosei-
mas que todos os funcionários colaboraram na monta-
gem.

As fotos são de autoria do prof. Paulo Seixas.

Eustáquio, o feliz ganhador da cesta número 1

A cesta número 2 foi para Wallison

Carlos Alfeu também foi sorteado com uma cesta


